
Què volem? 
Conèixer les principals tasques i eines dels agricultors. Conèixer com

 preparar la terra. Am
pliar cam

ps 
sem

àntics relacionats am
b l’agricultura. Aprendre a fabricar ferram

entes am
b m

aterial reciclat.
Desenvolupament de l’acció
Plastificarem

, prèviam
ent a l’activitat, les làm

ines, les targetes d’accions i d’eines de treball am
b el nom

 i 
la definició i, per altra part, els dibuixos (Crom

os Eines i Accions). Aquest m
aterial el tindrem

 preparat en 
varies col·leccions de diferents colors.
El/la m

estre/a prepararà i presentarà les eines que hi ha a l’escola a l’alum
nat i la seua utilitat al cam

p. 
Una vegada estiga presentada tota la ferram

enta, l’alum
nat, en grups, jugarà am

b els crom
os relacionant 

cada ferram
enta i/o acció am

b el seu dibuix:
Posteriorm

ent, els alum
nes de 5é/6é, am

b ajuda dels tècnics, els inform
aran i explicaran sobre els tipus 

d’horts, la decisió del què es farà a l’escola, els diferents tipus de sòl i com
 es prepara la terra. Les 

conclusions es com
pletaran a la FITXA 3. DISSENYEM L’HORT PART B).

A continuació, escenificaran l’acció m
itjançant l’activitat de “Dram

atització” del quadre d’atenció plena de 
l’annex. Seguidam

ent, baixaran a l’hort am
b les diferents ferram

entes, m
esclaran la terra, el substrat, 

l’hum
us, l’arena... i ho deixaran preparat per a plantar. Com

partiran en una roda experiencial la vivència.

Ampliació
1-VISITAR EL MUSEU D’ETNOLOGIA DE VALÈNCIA, (carrer Corona, 36). En aquest m

useu es destaquen els 
objectes relacionats am

b el treball de l’agricultura, per l'especial im
portància de l'horta a l'àm

bit valencià. 
Les fotografies de l’eixida, en especial les referides a l’agricultura, ens serviran per realitzar un m

ural am
b 

frases que els xiquets i xiquetes construiran sobre els treballs i les eines dels llauradors.
2- EXPERIMENT: De què està form

at el sòl? Posar unes culleradetes de terra 
de l’hort en un pot transparent de plàstic am

b aigua, i sacsar-lo am
b força. 

Esperar uns m
inuts i observar de què està form

at: arena, pedres, fulles, 
branquetes i observar que l’aigua es queda tèrbola.

Participació de les famílies
Reutilitzar envasos de plàstic per confeccionar ferram

entes per a l’hort:  
http://upcycle.es/herram

ientas/palas-hechas-con-botellas-de-plastico/

ALUMNE/A
- Identifica
- Associa
- Indica
- Sent
- Descriu
- Crea

A2. Desenvolupar activitats 
per mantindre l’esforç i la 
concentració.
 !  Organitzar grups 

d’aprenentatge centrats en 
interessos o activitats 
comuns.

A9. Consolidar coneixements i 
destreses per a la comunicació i 
l’aprenentatge  en les llengües 
de la Comunitat Valenciana.
 ! Proporcionar ferramentes 

per replegar i produir 
informació.

   ! Incloure recolzaments al 
vocabulari.

MESTRA/E
- Prepara Supervisa
   · Treball en Equip

- Motiva
   · Atenció plena
    “Tècnica postural:   
     Dram

atització”

- Roda
   · Experiencial

-  Cam
ps sem

àntics.
-  L’agricultura.
-  El sòl.
-  Les professions.

- Crom
os: “Eines i Accions”

- FITXA 3. DISSENYEM L’HORT   
(PART B)

- Recursos web: n.16, n.12,  
n.18

1r CCSS BL 3.4.1
2n CCSS BL 3.4.1
2n VSC BL 1.3.1

PROVA: Joc de crom
os: associar paraula d’eines i accions al dibuix.

PROCEDIMENTS: Registrar la inform
ació que ens dona l’observació del joc.

INSTRUMENTS: Full d’observació.

NIVELL 1r i 2n    -   AGRUPAMENT: Gran Grup / Xicotet Grup

LES ACCIONS I LES EINES. PREPARACIÓ DE LA TERRA 
ACCIÓ 1.
ACCIÓ 1.

Cam
p Tem

àtic 2

QUAN? 
OCTUBRE

ON? 
AULA ORDINÀRIA / MUSEU

HABILITATS 
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT

VINCULAT AMB ELS CONTINGUTS
MATERIALS I RECURSOS

INDICADORS D’ASSOLIMENT
AVALUACIONS DELS APRENETATGES 
Proves, Procediments i Instruments

Coneixem
 l’hort. La collita


