
   
 

TALLER HORT ESCOLAR ECOLOÒ GIC 
Justificació 
 
DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del segon 
cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838] i ORDRE 
*ECI/2211/2007, de 12 de juliol, per la qual s'estableix el currículum i es regula l'ordenació 
de l'Educació primària. 
 
L'Educació Infantil s'inscriu en el procés educatiu que inicia el desenvolupament de 
la personalitat de l'individu. Això suposa atendre de forma adequada a totes les 
dimensions de l'ésser humà, entre elles, les físiques, socials, cognitives, estètiques, 
afectives i motrius, per mitjà d'activitats i experiències, aplicades en un ambient 
d'afecte i confiança, en diverses situacions comunitàries i amb un tractament 
didàctic globalitzador, on la llengua oral està present en totes les situacions 
educatives escolars. 
 
Tant l'Educació Infantil com la primària, tenen com a finalitat contribuir al 
desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de les xiquetes i dels xiquets. En 
tots dos cicles s'atendrà al desenvolupament del moviment i dels hàbits de control 
corporal, a la comunicació i representació per mitjà dels diferents llenguatges, a les 
pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les 
característiques físiques i socials del medi. 
 
Aquest projecte s'engloba dins de l'àrea del coneixement del medi físic, natural, 
social i cultural, el objectiu del qual és facilitar el coneixement i la comprensió de tot 
allò que configura la realitat dels alumnes, sobretot en el que es troba a l'abast de 
la seua experiència. I dins de les competències bàsiques d'educació primària, en el 
coneixement i la interacció del món físic. 
 
En l'Educació Infantil el descobriment de l'entorn ha de facilitar-los l'exploració, el 
coneixement i l'acció sobre el mateix, amb els instruments socials i culturals 
establerts, permetent-los la construcció del propi jo amb creixent autonomia. 
L'estudi del medi a través de petites recerques i projectes de treball, afavoreix la 
interacció i la relació amb els altres i propicia el debat i la negociació de significats. 
En les activitats quotidianes i en la interacció constant amb els objectes i els altres, 
aprenent de l'ús i significat d'aquests, d'acord amb els paràmetres marcats per la 
cultura; agrupar i organitzar els diferents objectes de l'entorn cobren sentit quan 
estructuren i configuren la realitat que ho envolta, establint relacions entre ells cada 
vegada més elaborades.  
 
En la intervenció educativa, el mestre i la mestra hauran de fer possible que els 
aprenentatges referits a aquest àrea vagin dirigits al coneixement de la matèria 
inerta, els éssers vius mitjançant l'exploració i l'observació sistematitzada, amb la 
finalitat d'afavorir que els alumnes obtinguin profit de les seves possibilitats 
perceptives i de la comunicació dels seus interessos, dubtes i assoliments.  
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Objectius del currículum per al cicle d'infantil:  

 

• Valorar la importància del medi físic, natural, social i cultural, mitjançant la 

manifestació d'actituds de respecte i la intervenció en la seua cura segons les 

seues possibilitats. 

• Identificar algunes de les propietats més significatives dels elements del seu 

entorn immediat establint relacions qualitatives i quantitatives entre elles que 

indueixen a organitzar i comprendre progressivament el món en què viu. 

 

Objectius del currículum de primer cicle de primària són (entre uns altres): 
 

• Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorant-la 

críticament i adoptant un comportament en la vida quotidiana de defensa i 

recuperació de l'equilibri ecològic i de conservació del patrimoni cultural. 

• Reconèixer en el medi natural, social i cultural, canvis i transformacions 

relacionats amb el pas del temps i indagar algunes relacions de simultaneïtat i 

successió per aplicar aquests coneixements a la comprensió d'altres moments 

històrics. 

 

Aquest taller compleix les comeses de l'àrea del bloc educatiu 2 del segon cicle 

d'educació infantil: l'acostament a la naturalesa, i del bloc educatiu 2 i 3 de primer 

cicle d'educació primària: la diversitat dels éssers vius, la salut i el 

desenvolupament personal. Els continguts Del qual són:  

 

• El coneixement de les característiques generals dels éssers vius i matèria inerta: 

semblances i diferències. 

• L'observació dels fenòmens atmosfèrics: causes i conseqüències. 

• L'observació i exploració d'animals i plantes del seu entorn. 

• La presa de consciència dels canvis que es produeixen en els éssers vius. 

Aproximació al cicle vital. 

• El desenvolupament de la curiositat, cura i respecte cap als animals i plantes com 

a primeres actituds per a la conservació del medi natural. 

• La identificació de diferents tipus de paisatge: paisatge rural i paisatge urbà. 
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• L'experimentació i el descobriment de la utilitat i aprofitament d'animals, plantes i 

recursos naturals per part de la societat i dels propis alumnes. 

• L'exploració i coneixement de les interaccions i relacions entre animals, entre 

animals i plantes i entre éssers vius i el seu entorn. 

• El gaudir en realitzar activitats en contacte amb la naturalesa. 

• Identificació i descripció d'aliments diaris necessaris. 
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EL NOSTRE TALLER: 

 

Aquest projecte es dirigeix a alumnes/as d'Educació Infantil i Primer Cicle de 

Primària, amb la finalitat de que el treball en l'hort fomente un aprenentatge a través 

de l'observació i el descobriment. Els proporcionarem múltiples experiències sobre 

el seu entorn natural i rural, a entendre les relacions i dependències que tenim amb 

ell, i posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental; 

experiències interessants per al desenvolupament de les capacitats fonamentals en 

Educació. 

L'hort ens dóna l'oportunitat d'aprendre colors, sabors, hortalisses, de realitzar 

tasques creatives, d'experimentar i descobrir noves coses, d'apreciar els aliments i 

aprendre a menjar d'una manera més equilibrada, de percebre amb nitidesa el pas 

de les estacions… en definitiva, de gaudir aprenent.  

 

L'alumnat podrà comprovar i comprendre la necessitat de buscar maneres d'ús 

sostenible dels recursos, de la importància de preservar la biodiversitat, i d'actuar 

de manera responsable i respectuosa amb el medi natural. Volem que els xiquets i 

les xiquetes aprenguen a produir aliments sans i s'acostumen, des de petits, a una 

nutrició saludable, que prové d'una Agricultura Ecològica, no contaminant i 

respectuosa amb el medi ambient. 

 

La nostra metodologia estarà basada en una participació activa i directa dels 

alumnes, que potencia l'aprenentatge significatiu, partint del que ja coneix i la seua 

pròpia experiència. Es desenvoluparan treballs per afavorir la motivació i fomentar 

les interaccions socials, creant un clima de cooperació i col·laboració. 

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 
OBJECTIUS CONCEPTUALS 
• L'hort, la seva importància per a l'ésser humà i per a la ciutat de València. 

• Conèixer conceptes com: repicat, planter, plàntules, esqueixos, substrat, etc. 

Agricultura ecològica. 

• Saber com es forma el compost 

• Conèixer què necessiten les plantes per viure, i el cicle natural dels vegetals. 
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OBJECTIUS PROCEDIMENTALS 
• Proporcionar als xiquets l'oportunitat de participar directament en el procés 

d'obtenció de productes naturals coneguts per ells com a consumidors. Establiment 

d'uns hàbits de vida saludable.  

• Realitzar un seguiment de les fases de l'hort: germinació, planters, repicat, 

floració, fructificació, recol·lecció,… 

• Aprendre a preparar el substrat, utilitzant les eines necessàries. 

• Adoptar mesures bàsiques de seguretat i higiene abans, durant i després de les 

labors de l'hort.  

 

OBJECTIUS ACTITUDINALS 
• Fomentar el respecte i interès pel medi ambient. 

• Valorar l'horta valenciana. 

• Crear actituds de respecte i interès cap als éssers vius, en concret cap als 

vegetals. 

• Promoure hàbits de vida saludable, amb el consum de fruites i verdures de 

temporada. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Proposem la realització d'un taller en el Jardí Botànic, realitzant una visita 

didàctica i pràctica en l'hort del Jardí, observant què és l'horta, els seus cultius 

estacionals, els substrats, etc. També es visitarà, per descomptat, la resta del Jardí, 

per observar els grans arbres monumentals, la zona de plantes del mediterrani, els 

hivernacles, la zona de plantes crasses, la zona de plantes industrials, etc.  

Segons la disponibilitat d'espai i cultius, els alumnes realitzaran una petita 

pràctica en l'hort del Jardí, o plantant, llevant herbes, regant, etc. I també una 

pràctica realitzant un planter per al centre educatiu. També es portaran, segons la 

temporada, un plantó per a, o bé plantar-ho en una zona pròpia del centre educatiu 

(si hi ha disponibilitat) o bé portar-li-ho a casa, el plantó serà d'alguna espècie 

hortícola de temporada (bledes, faves, espinacs, enciams, safanòries,...) que aniran 

variant en funció de l'època de realització del taller.  
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En aquest mateix taller es farà una explicació de què necessiten les plantes 

per viure, les parts de les plantes, la importància de l'horta, quina part de les 

plantes ens mengem, què són les llavors, diferents tipus de llavors, hàbits de vida 

saludable, etc. Aquests seran els principals objectius conceptuals a desenvolupar 

en el taller, sempre adaptats al nivell de l'alumnat, i recolzant-nos en recursos 

didàctics varis, ja sigui pòsters educatius, materials en viu, o fitxes didàctiques 

vàries.  
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