
Fitxa 4.  

TASCA QUAN?EN QUÈ CONSISTEIX?

TOT L’ANY

DOS VOLTES A L’ANY

DOS VOLTES A L’ANY

DOS VOLTES A L’ANY

TOTES LES SETMANES

TOTES LES SETMANES

TOTES LES SETMANES

DURANT L’ANY

AL LLARG DEL CURS

DURANT LA PRIMAVERA

DURANT LA PRIMAVERA

REGISTRAR LA 
TEMPERATURA

Ens Organitzem / Decidim Les Tasques

Apuntar en una gràfica, la temperatura diària, observada al termòmetre situat a la 
part exterior a primer hora del matí.

Posar a la terra fems o qualsevol altra matèria orgànica (compost) o mineral (adobs 
nitrogenats) capaç de fer-la més productiva. El fem s'ha d'estendre amb la pala 
abans de cavar la terra. Després cal remenar bé la terra per a que es mesclen bé 
totes les matèries i al final, aplanar-la un poc i deixar-la preparada.

Posar en terra les xicotetes plantes del planter.

Escampar la llavor en la terra per a que neixca la planta.

Banyar d’aigua la terra per fer-la fèrtil i que pugen créixer les plantes.

Traure les males herbes de l’hort.

Tindre cura de l’hort. Netejar-lo de fulles i parers que hi cauen.
Netejar les eines de treball.

Anar apuntant en una graella les diferents dades, mitjançant gomets o símbols inventats.

a) Anar apuntant en una graella el creixement de quatre plantes seleccionades (tercer cicle).
b) Registrar el creixement, a escala, en una fitxa de mesura.

Replegar fulles, flors, branquetes de les diferents plantes de l’hort: hortalisses, 
aromàtiques, ornamentals per tal de xafar-les i que es s’eixuguen en un herbari.

Una vegada assabentats de com funciona un compostador, tindre cura d’ella i anar 
abocant, la matèria orgànica de les papereres marrons i de les del menjador, fulles 
seques, un poc d’aigua, etc. Remenar-ho tot

ADOBAR  
REMENAR 
APLANAR

PLANTAR

SEMBRAR

REGAR

FER HERBA

REGISTRAR 
EL CREIXEMENT

REGISTRAR 
LA PLANTACIÓ
Plantació, floració, 
fructificació, collita

NETEJA DEIXALLES

HERBARI

COMPOSTATGE

DECISIONS


