
“Tot el món parla de pau, però ningú educa per a la pau, la gent educa per a competir i aquest és el principi de qualsevol guerra. Quan eduquem per 
cooperar i ser solidaris uns amb els altres, eixe dia estarem educant per a la pau”      
                        Maria Montessori   

Objectius per camps temàtics
Què volem?

Presentar el projecte de l’hort a l’alumnat.      1.1 1r-2n-3r
Crear equips amb nom i logotip. 1.1 1r-2n-3r
Reflexionar en gran grup sobre les feines que hi ha a l’hort. 1.1 1r-2n-3r
Conèixer i utilitzar el vocabulari al voltant de les eines i les accions l’hort. 1.1 1r-2n-3r
Aprendre a com organitzar un hort i a responsabilitzar-se de les eleccions. 1.1 2n-3r
Responsabilitzar-se del treball personal per a aconseguir una meta col·lectiva. 1.1 3r
Participar en la planificació de metes col·lectives. 1.2 3r
Fer propostes valuoses. 1.2 3r
Prendre decisions raonables. 1.2 3r
Generar compromisos i normes de funcionament. 1.2 1r-2n-3r
Dissenyar el racó de l’hort a l’aula com a punt d’informació. 1.2 1r 
Reflexionar al voltant de les normes de l’hort. 1.2 1r-2n
Conèixer les principals tasques i eines dels agricultors. 2.1 1r
Conèixer com preparar la terra. 2.1 1r
Ampliar camps semàntics al voltant de l’agricultura. 2.1 1r
Aprendre a fabricar útils i ferramentes amb materials reciclats. 2.1 1r-2n-3r
Aprendre la tècnica de plantació i de sembra: el clot, profunditat, distància entre planters/llavors i característiques. 2.1 1r-2n-3r
Comprendre la importància de fer un hort ecològic i els seus beneficis. 2.1 1r-2n-3r
Entusiasme per les perspectives i els objectius compartits. 2.1 1r-2n-3r
Conèixer les característiques i propietats de les hortalisses. 2.3 2n i 3r
Aprofundir sobre la tècnica de plantació i de sembra. 1.1 2n
Conèixer diferents tipus d’horts. 1.2/3.1 1r-2n-3r
Organitzar l’espai de l’hort. 1.2 2n-3r

Aprendre a llegir la temperatura en el termòmetre i registrar-la. 1.4 1r
Utilitzar instruments de mesura arbitraris i convencionals. 2.3 1r
Dissenyar l’hort en base a la rotació de cultius. 2.4 2n
Utilitzar taules i gràfics. 2.2 2n
Descobrir i utilitzar la mesura de longitud. 2.3 1r-2n-3r
Conèixer les associacions favorables de les hortalisses. 2.4 1r-2n-3r
Conèixer diferents tipus de reg. 2.5 2n
Conèixer el sistema de reg de l’horta de València. 2.5 2n
Conèixer sistemes d’estalvi d’aigua.  
Conèixer la història i les característiques del Tribunal de les aigües.   2.6 3r
Conèixer l’estructura de reg que es desenvolupa a l’horta de València. 2.6 3r
Treballar espais tridimensionals. 2.4 3r
Construir un hivernacle per als planters de la segona collita. 2.4 3r
Estudiar l’efecte hivernacle. 2.4 3r
Conèixer el funcionament de mesurar a escala. 2.2 2n
Explicació oral del procés de fabricar un mesurador. 2.3 1er
Comprendre com s’evoluciona amb el pas del temps i el cicle de la vida. 2.2 2n
Conèixer els passos del mètode científic. 2.3 -2.4 1r-2n-3r
Buscar informació en diferents suports: digitals, revistes, llibres, persones amb sabiduria popular... 2.3 1r-2n-3r
Finalitzar el procés de producció. 1.3 3r
Crear situacions de càlculs de preu. 1.3 3r
Raonar les estratègies de venda: Com ho fem? 1.3 3r
Resoldre situacions obertes que es donen en el procés de venda. 1.3 3r
Aprendre a classificar les deixalles per al compostador. 3.1 1r
Fomentar el compostatge dels residus generats al centre. 3.1 1r
Observar les restes que es generen en el fem de casa. 3.2 1r
Diferenciar la tipologia de deixalles que generem en el nostre dia a dia. 3.2 1r
Reaprofitament que es fa de les deixalles que reciclem. 3.2 1r
Organitzar i estructurar l’espai de l’hort.   3.1 2n i 3r

Moure i preparar la terra.                                                                                                         3.1 2n i 3r
Classificar deixalles de la paperera marró.  3.2           2n
Com elaborar compost. 3.2             2n
Reconèixer accions per a la conservació i millora del medi ambient. 3.2                 2n
Identificar la cadena alimentària relacionada en la descomposició dels residus orgànics. 3.2                          2n
Experimentar el procés de la fotosíntesi i els elements que intervenen.                                            3.3 2n
Experimentar la cromatografia de la clorofil·la. 3.3 2n
Realització d’un compostador. 3.2 3r
Observar i mesurar les restes orgàniques vegetals. 3.2 3r
Responsabilitzar-se del manteniment i cura del compostador. 3.2 3r
Analitzar les manifestacions de l’equilibri ambiental. 3.2 3r
Comprendre l’hort com a eina de transformació. 3.2 3r
Conèixer les característiques del sòl.  3.3 3r
Equilibrar la terra de l’hort per adobar-la atenent a les necessitats. 3.3 3r
Apreciar amb els sentits les característiques de les plantes.  4.1 1r
Aprendre els beneficis de les plantes aromàtiques mitjançant la indagació. 4.1 1r
Adonar-se de la importància de la diversitat d’essers vius i de la relació harmònica de la naturalesa. 4.2 1r
Observar, identificar i reconèixer el cuc de terra i els seus beneficis.  4.3 1r
Comprendre per què els cucs de terra són bons per a les plantes. 4.3 1r
Aprendre els beneficis de les plantes aromàtiques mitjançant la indagació.  4.1 2n
Reconèixer i conèixer les característiques de les plantes beneficioses. 4.1 2n
Adonar-se de la importància de la diversitat d’essers vius i de la relació harmònica de la naturalesa.  4.2 2n
Classificació dels animals atenent a les seues característiques. 4.2 2n
Comprendre les causes de extinció o propagació d’una espècie. 4.2 2n
Conèixer tècniques per al control de plagues.  4.2 3r
Sensibilitzar i estudiar les abelles com a insecte beneficiós i la necessitat de protegir-les. 4.3 2n i 3r
Es tracta de conèixer l’equilibri dels ecosistemes i de sensibilitzar cap a la necessitat de la diversitat biològica.  4.1 3r
Realitzar mescles i dissolucions per controlar plagues. 4.1 3r
Reconèixer la procedència de les hortalisses que ens mengem.  5.1 1r

Classificar les hortalisses atenent a diferents criteris. 5.1 1r
Resoldre problemes i xicotetes investigacions científiques utilitzant l’enquesta. 5.1 1r
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses.  5.2 1r
Degustar les hortalisses. 5.2 1r
Participar en situacions de comunicació expressant els gustos i preferències. 5.2 1r
Mitjançant els sentits (olor, sabor...) valorar el benestar i la vida sana.  5.3 1r i 2n
Promoure l’encontre de les famílies. 5.3 1r i 2n
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses que hem plantat a l’hort.  5.1 2n
Obtindre de forma autònoma la informació sobre la hortalissa. 5.1 2n
Conèixer les diferents formes del tractament de l’hortalissa. 5.1 2n
Sensibilitzar sobre els productes de la temporada i el mercat de proximitat.  5.2 2n
Descobrir remeis casolans del nostres avantpassats.  5.4 2n
Iniciar-se en l’elaboració de preguntes. 5.4 2n
Conèixer les aportacions nutricionals de les hortalisses al nostre organisme.  5.1 3r
Fer aportacions des de la seua perspectiva i respectar les aportacions dels altres. 5.1 3r
Sensibilitzar sobre els productes de temporada i el mercat de proximitat.  5.2 3r
Investigació sobre les noves tendències de cultiu (agricultura extensiva, cultius captadors...) 5.2 3r
Crear un vincle on es reconeix la saviesa de les persones majors. 5.3 3r
Aprendre les possibilitats terapèutiques que tenen les plantes aromàtiques. 5.3 3r
Preparar entrevista sobre remeis casolans. 5.3 3r
Saber la seqüencia de creixement d’una hortalissa des de la llavor al fruit.  2.0 1r-2n-3r
Reconèixer i associar les llavors a les hortalisses. 2.0 1r-2n-3r
Observar les diferències entre les llavors. 2.0 1r-2n-3r
Aprendre els tipus d’extracció, assecat, emmagatzematge i etiquetatge de les llavors de les hortalisses del nostre hort. 2.0 1r-2n-3r
Fer un banc de llavors 2.O 1r-2n-3r
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Classificar les hortalisses atenent a diferents criteris. 5.1 1r
Resoldre problemes i xicotetes investigacions científiques utilitzant l’enquesta. 5.1 1r
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses.  5.2 1r
Degustar les hortalisses. 5.2 1r
Participar en situacions de comunicació expressant els gustos i preferències. 5.2 1r
Mitjançant els sentits (olor, sabor...) valorar el benestar i la vida sana.  5.3 1r i 2n
Promoure l’encontre de les famílies. 5.3 1r i 2n
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses que hem plantat a l’hort.  5.1 2n
Obtindre de forma autònoma la informació sobre la hortalissa. 5.1 2n
Conèixer les diferents formes del tractament de l’hortalissa. 5.1 2n
Sensibilitzar sobre els productes de la temporada i el mercat de proximitat.  5.2 2n
Descobrir remeis casolans del nostres avantpassats.  5.4 2n
Iniciar-se en l’elaboració de preguntes. 5.4 2n
Conèixer les aportacions nutricionals de les hortalisses al nostre organisme.  5.1 3r
Fer aportacions des de la seua perspectiva i respectar les aportacions dels altres. 5.1 3r
Sensibilitzar sobre els productes de temporada i el mercat de proximitat.  5.2 3r
Investigació sobre les noves tendències de cultiu (agricultura extensiva, cultius captadors...) 5.2 3r
Crear un vincle on es reconeix la saviesa de les persones majors. 5.3 3r
Aprendre les possibilitats terapèutiques que tenen les plantes aromàtiques. 5.3 3r
Preparar entrevista sobre remeis casolans. 5.3 3r
Saber la seqüencia de creixement d’una hortalissa des de la llavor al fruit.  2.0 1r-2n-3r
Reconèixer i associar les llavors a les hortalisses. 2.0 1r-2n-3r
Observar les diferències entre les llavors. 2.0 1r-2n-3r
Aprendre els tipus d’extracció, assecat, emmagatzematge i etiquetatge de les llavors de les hortalisses del nostre hort. 2.0 1r-2n-3r
Fer un banc de llavors 2.O 1r-2n-3r



Què volem?                ACCIÓ                     CICLE

Presentar el projecte de l’hort a l’alumnat.      1.1 1r-2n-3r
Crear equips amb nom i logotip. 1.1 1r-2n-3r
Reflexionar en gran grup sobre les feines que hi ha a l’hort. 1.1 1r-2n-3r
Conèixer i utilitzar el vocabulari al voltant de les eines i les accions l’hort. 1.1 1r-2n-3r
Aprendre a com organitzar un hort i a responsabilitzar-se de les eleccions. 1.1 2n-3r
Responsabilitzar-se del treball personal per a aconseguir una meta col·lectiva. 1.1 3r
Participar en la planificació de metes col·lectives. 1.2 3r
Fer propostes valuoses. 1.2 3r
Prendre decisions raonables. 1.2 3r
Generar compromisos i normes de funcionament. 1.2 1r-2n-3r
Dissenyar el racó de l’hort a l’aula com a punt d’informació. 1.2 1r 
Reflexionar al voltant de les normes de l’hort. 1.2 1r-2n
Conèixer les principals tasques i eines dels agricultors. 2.1 1r
Conèixer com preparar la terra. 2.1 1r
Ampliar camps semàntics al voltant de l’agricultura. 2.1 1r
Aprendre a fabricar útils i ferramentes amb materials reciclats. 2.1 1r-2n-3r
Aprendre la tècnica de plantació i de sembra: el clot, profunditat, distància entre planters/llavors i característiques. 2.1 1r-2n-3r
Comprendre la importància de fer un hort ecològic i els seus beneficis. 2.1 1r-2n-3r
Entusiasme per les perspectives i els objectius compartits. 2.1 1r-2n-3r
Conèixer les característiques i propietats de les hortalisses. 2.3 2n i 3r
Aprofundir sobre la tècnica de plantació i de sembra. 1.1 2n
Conèixer diferents tipus d’horts. 1.2/3.1 1r-2n-3r
Organitzar l’espai de l’hort. 1.2 2n-3r

Aprendre a llegir la temperatura en el termòmetre i registrar-la. 1.4 1r
Utilitzar instruments de mesura arbitraris i convencionals. 2.3 1r
Dissenyar l’hort en base a la rotació de cultius. 2.4 2n
Utilitzar taules i gràfics. 2.2 2n
Descobrir i utilitzar la mesura de longitud. 2.3 1r-2n-3r
Conèixer les associacions favorables de les hortalisses. 2.4 1r-2n-3r
Conèixer diferents tipus de reg. 2.5 2n
Conèixer el sistema de reg de l’horta de València. 2.5 2n
Conèixer sistemes d’estalvi d’aigua.  
Conèixer la història i les característiques del Tribunal de les aigües.   2.6 3r
Conèixer l’estructura de reg que es desenvolupa a l’horta de València. 2.6 3r
Treballar espais tridimensionals. 2.4 3r
Construir un hivernacle per als planters de la segona collita. 2.4 3r
Estudiar l’efecte hivernacle. 2.4 3r
Conèixer el funcionament de mesurar a escala. 2.2 2n
Explicació oral del procés de fabricar un mesurador. 2.3 1er
Comprendre com s’evoluciona amb el pas del temps i el cicle de la vida. 2.2 2n
Conèixer els passos del mètode científic. 2.3 -2.4 1r-2n-3r
Buscar informació en diferents suports: digitals, revistes, llibres, persones amb sabiduria popular... 2.3 1r-2n-3r
Finalitzar el procés de producció. 1.3 3r
Crear situacions de càlculs de preu. 1.3 3r
Raonar les estratègies de venda: Com ho fem? 1.3 3r
Resoldre situacions obertes que es donen en el procés de venda. 1.3 3r
Aprendre a classificar les deixalles per al compostador. 3.1 1r
Fomentar el compostatge dels residus generats al centre. 3.1 1r
Observar les restes que es generen en el fem de casa. 3.2 1r
Diferenciar la tipologia de deixalles que generem en el nostre dia a dia. 3.2 1r
Reaprofitament que es fa de les deixalles que reciclem. 3.2 1r
Organitzar i estructurar l’espai de l’hort.   3.1 2n i 3r

Moure i preparar la terra.                                                                                                         3.1 2n i 3r
Classificar deixalles de la paperera marró.  3.2           2n
Com elaborar compost. 3.2             2n
Reconèixer accions per a la conservació i millora del medi ambient. 3.2                 2n
Identificar la cadena alimentària relacionada en la descomposició dels residus orgànics. 3.2                          2n
Experimentar el procés de la fotosíntesi i els elements que intervenen.                                            3.3 2n
Experimentar la cromatografia de la clorofil·la. 3.3 2n
Realització d’un compostador. 3.2 3r
Observar i mesurar les restes orgàniques vegetals. 3.2 3r
Responsabilitzar-se del manteniment i cura del compostador. 3.2 3r
Analitzar les manifestacions de l’equilibri ambiental. 3.2 3r
Comprendre l’hort com a eina de transformació. 3.2 3r
Conèixer les característiques del sòl.  3.3 3r
Equilibrar la terra de l’hort per adobar-la atenent a les necessitats. 3.3 3r
Apreciar amb els sentits les característiques de les plantes.  4.1 1r
Aprendre els beneficis de les plantes aromàtiques mitjançant la indagació. 4.1 1r
Adonar-se de la importància de la diversitat d’essers vius i de la relació harmònica de la naturalesa. 4.2 1r
Observar, identificar i reconèixer el cuc de terra i els seus beneficis.  4.3 1r
Comprendre per què els cucs de terra són bons per a les plantes. 4.3 1r
Aprendre els beneficis de les plantes aromàtiques mitjançant la indagació.  4.1 2n
Reconèixer i conèixer les característiques de les plantes beneficioses. 4.1 2n
Adonar-se de la importància de la diversitat d’essers vius i de la relació harmònica de la naturalesa.  4.2 2n
Classificació dels animals atenent a les seues característiques. 4.2 2n
Comprendre les causes de extinció o propagació d’una espècie. 4.2 2n
Conèixer tècniques per al control de plagues.  4.2 3r
Sensibilitzar i estudiar les abelles com a insecte beneficiós i la necessitat de protegir-les. 4.3 2n i 3r
Es tracta de conèixer l’equilibri dels ecosistemes i de sensibilitzar cap a la necessitat de la diversitat biològica.  4.1 3r
Realitzar mescles i dissolucions per controlar plagues. 4.1 3r
Reconèixer la procedència de les hortalisses que ens mengem.  5.1 1r

Classificar les hortalisses atenent a diferents criteris. 5.1 1r
Resoldre problemes i xicotetes investigacions científiques utilitzant l’enquesta. 5.1 1r
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses.  5.2 1r
Degustar les hortalisses. 5.2 1r
Participar en situacions de comunicació expressant els gustos i preferències. 5.2 1r
Mitjançant els sentits (olor, sabor...) valorar el benestar i la vida sana.  5.3 1r i 2n
Promoure l’encontre de les famílies. 5.3 1r i 2n
Ampliar el que sabem sobre les hortalisses que hem plantat a l’hort.  5.1 2n
Obtindre de forma autònoma la informació sobre la hortalissa. 5.1 2n
Conèixer les diferents formes del tractament de l’hortalissa. 5.1 2n
Sensibilitzar sobre els productes de la temporada i el mercat de proximitat.  5.2 2n
Descobrir remeis casolans del nostres avantpassats.  5.4 2n
Iniciar-se en l’elaboració de preguntes. 5.4 2n
Conèixer les aportacions nutricionals de les hortalisses al nostre organisme.  5.1 3r
Fer aportacions des de la seua perspectiva i respectar les aportacions dels altres. 5.1 3r
Sensibilitzar sobre els productes de temporada i el mercat de proximitat.  5.2 3r
Investigació sobre les noves tendències de cultiu (agricultura extensiva, cultius captadors...) 5.2 3r
Crear un vincle on es reconeix la saviesa de les persones majors. 5.3 3r
Aprendre les possibilitats terapèutiques que tenen les plantes aromàtiques. 5.3 3r
Preparar entrevista sobre remeis casolans. 5.3 3r
Saber la seqüencia de creixement d’una hortalissa des de la llavor al fruit.  2.0 1r-2n-3r
Reconèixer i associar les llavors a les hortalisses. 2.0 1r-2n-3r
Observar les diferències entre les llavors. 2.0 1r-2n-3r
Aprendre els tipus d’extracció, assecat, emmagatzematge i etiquetatge de les llavors de les hortalisses del nostre hort. 2.0 1r-2n-3r
Fer un banc de llavors 2.O 1r-2n-3r


