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Benvinguts Gisela i Mark!

Ells ens ensenyen tot el que ens cal saber de l’hort.



Visitem Cardedeu

Fins i tot ens porten a veure el seu hort i els del voltant. És 
gegant! Provem diferents fruits i ensumem moltes plantes.



A PRINCIPI DE CURS...

Els alumnes de l’any passat ja havien creat els bancals. Així que 
vam haver de separar la palla i començar a plantar llavors de 
nou. 



A PRINCIPI DE CURS...



L’hort no para de créixer...



preparem planter

Abans de plantar a la terra, hi ha plantes que necessiten créixer 
al planter. Altres les podem sembrar directament.



Treballem de valent

Fins i tot quan plou sortim a l’hort!



Collim...

Amb el temps, l’hort va creixent i comencem a collir les primeres 
hortalisses. Estan ben bones i son ben ecològiques!



Olives!

Un dia fins i tot collim olives de l’oliver de l’institut i les posem 
en conserva amb les plantes aromàtiques de l’hort.



Aprenem amb jocs...

El Mark i la Gisela ens preparen activitats per aprendre temes 
de l’hort: per aprendre les diferents flors i les relacions entre 
els elements del hort.



Nou Projecte: Hort nou!

Ens imaginem com volem que sigui i el dissenyem. Farem un hort 
circular al voltant del cactus!



Nou Projecte: Hort nou!

Comencem a treballar la terra i hi posem adob i palla.



https://docs.google.com/file/d/0B_UX6xm6kVv0MFF4VjhyMjdRZE0/preview


Sembrem i plantem...

Al nou hort hi sembrem llavors i hi plantem brots del planter. 
També hi plantem plantes aromàtiques.



Fem cartells per l’hort

Amb fustes, creativitat, bon gust i canyes de bambú, fem uns 
cartells de l’hort ben xulos!



i segueix creixent!

Fins i tot hem deixat que floreixin algunes hortalisses per poder 
veure tot el cicle.


