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Entrevistes  
 
Com ja s’ha dit anteriorment, la part pràctica del present treball s’ha realitzat a partir 

d’entrevistes a tres persones vinculades a l’hort de dues escoles diferents: una de rural 

(l’Escola de Vilanova de Sau) i una d’urbana (l’Escola Quatre Vents de Manlleu) amb 

unes característiques molt diferents. Aquestes han servit per veure com es treballa 

l’hort en dues escoles amb característiques molt diverses.  

 

Per tal de poder lligar tota aquesta informació donada amb la teoria del present treball 

i, d’aquesta manera, treure’n unes conclusions clares, s’ha decidit organitzar tot allò 

que s’ha recollit a les entrevistes en 4 grups, que són els mateixos que apareixen a  la 

part teòrica del present treball. 

 

Per tant, a dins de l’entrevista trobem que hi ha marcats diversos fragments de 

diferents colors, cada color correspon a un dels blocs que es tracta a la teoria: 

 

Gestió de la participació 

Treballar a l’hort 

Tasca educativa 

Paper del mestre 

 

Entrevista al mestre de l’escola de Vilanova de Sau 
 
Aquesta entrevista es va realitzar el dia 12 de febrer a l’Escola de Vilanova de Sau. El 

mestre entrevistat actualment és mestre de música de la mateixa escola però, al 

mateix moment, imparteix les classes de castellà i medi a educació primària i també és 

el responsable de l’àrea de Descoberta de l’entorn dels infants de parvulari.  

 

El fet de impartir les classes de medi i de descoberta de l’entorn ha portat a que 

s’encarregués i es responsabilitzés de l’hort de la mateixa escola, per aquest motiu es 

va decidir fer-li l’entrevista a ell. 

Llegenda 

E = Ester 

G = mestre 

T + número= torn (serveix per poder-ho referenciar millor a la part pràctica del present 

treball) 
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Entrevista 

  

T1 E: Les preguntes que et realitzaré són sobre la tasca que fas a l’hort aquí. 

Comencem: com va sorgir la idea de crear un hort a l’escola? 

T2 G: Jo vaig recollir el que hi havia fet, jo és el primer curs que estic aquí. La mestra 

que hi havia abans ja havia fet alguna experiència d’hort i les mestres que fa més 

temps que són aquí diuen que ja s’havia intentat portar endavant, el què que no hi 

havia cap responsable i com que a mi m’agradava la idea doncs vaig recollir-la. 

T3 E: Qui gestiona aquest hort? És a dir, només ho fa l’escola de gestionar-lo o bé 

també hi participen les famílies, el poble… 

T4 G: Els alumnes, en principi, són els primers en gestionar-lo, amb els suport dels 

pares, però els pares no s’impliquen directament. Pot ser algun avi, algun pare, han 

vingut a donar un cop d’ull a veure què, a suggerir, però no hi ha una tasca completa 

amb les famílies, és molt puntual. 

T5 E: Vale, o sigui que són els nens, bàsicament, els qui… 

T6 G: Exacte. 

T7 E: Vale. Quin paper té cada un a dins a l’hort? És a dir, quin paper tenen els 

mestres, quin paper tenen els infants, les famílies en cas que hi participin… 

T8 G: Els nens, en principi, són qui ho gestionen i qui ho fan tot, cada un dins de les 

seves capacitats i possibilitats de fer: els més petits són més observadors, alguna 

vegada han plantat llavors, les han regat, són els més encarregats d’aquesta part. Els 

més grans, els de primària, fan la part més grossa: la preparació del terreny, de fer el 

seguiment. Per exemple en les observacions ens hem trobat que hi havien talps, que a 

les faves hi havia pugó, que qui l’havia portat eren les formigues i que, per tant, si no hi 

havia formigues no hi havia pugó, etc. 

T9 E: I dir què es planta qui ho fa? 

T10 G: Això ho vaig proposar jo, com que no hi havia res vaig anar al calendari a 

veure què es podia fer. 

T11 E: El calendari que seguiu és algun en específic? 

T12 G: Ho fem a partir del llibre de l’hort escolar. 

T13 E: El de la Montse Escutia? 

T14 G: No ho recordo, però em sembla que sí. 

T15 E: Les plantes que planteu són totes autòctones o planteu coses d’altres països? 

T16 G: Sí, per exemple julivert, bròquil que va portar un avi, una altra mare em va 

portar cebes, d’altres alls, altres espinacs, bledes. 

T17 E: Per tant, van ser les famílies les que van portar el planté. 
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T18 G: Vaig fer una convocatòria: digueu-li que sigui per l’hivern, l’única condició i 

digueu que és per l’hort. 

T19 E: I els pares que van voler van portar coses. 

T20 G: Sí, jo vaig fer un seguiment i sí, tot el que portaven era per l’hivern i 

personalment vaig portar coriandre de Perú perquè per aquí també és conegut, i em 

sorprèn perquè és de les més fortes que hi ha. Estic intentant que no sigui una planta 

invasora ni que faci un drama ecològic (riu) 

T21 E: Qui participa en la tasca de l’hort? És a dir, només planten i cullen els infants o 

també són les famílies qui planta, cull… 

T22 G: Els alumnes únicament. 

T23 E: Quin tipus d’hort utilitzeu ara? ÉS a dir, en solcs en bancals, us heu fet el 

vostre tipus… 

T24 G: Estava fet ja: l’hort està limitat en fustes, la terra està femada amb fems de xai, 

a l’escola estem fent compostatge i suposo que a finals d’aquest curs ja podrem 

utilitzar-los per la terra de l’hort. 

T25 E: Explica’m com seria un dia a l’hort, és a dir, un dia que tu tens pensat anar a 

l’hort amb els nens, com t’organitzes. 

T26 G: Tot ve a partir d’una observació prèvia. Normalment les observacions les estic 

fent amb els infants de cicle inicial i mitjà i fan un seguiment del que passa a l’hort i, 

bàsicament, les accions són a partir de les observacions que es fan: si s’ha de treure 

les males herbes, s’hi de posar bé una planta… Els grans difícilment intervenen 

perquè la iniciativa ve més dels de inicial i mitjà, tenen més interès. A més penso que 

aquests podran continuar ja que encara els queden dos anys o més a l’escola i els 

grans ja pensen més en marxar, no s’impliquen tant com els altres. Els d’infantil anem 

més per inèrcia, per exemple s’enracorden d’alguna cosa, es fixen que les plantes ja 

han crescut . 

T27 E: Però sobretot són cicle inicial i mitjà que porten l’hort. 

T28 G: Sí. 

T29 E: I tu què els dius, va anem a observar l’hort, o són ells els que t’ho demanen. 

T30 G: Al principi era jo que, abans de començar les classe de medi, passàvem per 

l’hort, estiguéssim fent el que estiguéssim fent i miràvem el que havia passat: perquè 

una planta estava tombada i l’altra no, fèiem hipòtesis de què passaria, per exemple, 

amb la glaçada que hi havia a primera hora del matí, etc.  Són ells els que marquen el 

que s’ha de fer. 

T31 E: Quines àrees es solen treballar amb l’hort? És a dir, tu quan et planteges 

treballar amb l’hort, amb quines àrees penses. 
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T32 G: En principi és medi, va començar com a medi, descoberta de l’entorn, i a partir 

d’aquí, com que l’experiència es tant passiva, és tant llarga que necessitem molt 

temps. També ho podem relacionar amb l’expressió escrita, per exemple perquè surti 

a la revista de l’escola. 

T33 E: Quan et planteges treballar l’hort, què pretens que aprenguin els nens? 

T34 G: Sobretot que sàpiguen observar, apreciar i valorar tot, potenciar aquests 

objectius. Per exemple, ells abans trepitjaven l’hort, passaven per tot arreu, i quan van 

veure que hi havia uns caminets de pas, ja no calia passar pel mig; també que havien 

plantat unes llavors i alguns havien nascut i d’altres no. Dels més petits als més grans 

el respecten, perquè saben la tasca que hi ha al darrera. Al principi jo m’havia posat un 

llistó molt alt: que els més grans fessin experiments amb la terra per veure si era més 

àcid, quins components hi ha, però costa molt d’encarrilar-los, però pot ser quan vingui 

la primavera sí que facin alguna experiència. 

T35 E: Quan parles de valorar, et refereixes només a l’hort? 

T36 G: No, com a part de l’entorn i de l’escola, és una eina més d’aprenentatge. 

T37 E: Quines activitats porteu a terme amb l’hort? Explica’m unes de les activitats 

que facis. 

T38 G: Per exemple amb el pugó: quan en teníem l’observàvem i intentava que 

veiguessin les plagues; a l’hort passaven coses que no enteníem fins que un avi em va 

dir que hi havia un talp, que arrenqués la pastanaga i ho vam veure. Clar, l’avi sí que 

em va solucionar el problema, però jo volia que fossin els infants els que ho 

investiguessin i ho descobrissin. Després ens vam quedar amb el pugó, i vam veure 

que eren les formigues les que ho activaven tot i no sabíem com treure’l fins que un 

dia un nen va arribar dient que el seu pare li havia dit que les marietes es menjaven el 

pugó i en vam estar buscant i en van trobar, que la vam deixar a les faves, però ha 

marxat ja, no l’hem tornat a veure més. 

T39 E: Per tant ells observen, busquen què passa i com ho poden solucionar.  

T40 G: Exacte.  

T41 E: Vale, l’hort consta dins el PEC de l’escola? 

T42 G: No, no l’hi he vist, s’està elaborant. També ens estem donant a conèixer dins 

de les escoles verdes. A l’última reunió de les escoles es va parlar de fer un intercanvi 

dels productes de l’hort entre les escoles. La meva tasca a dins del PEC és com 

incloure-hi l’hort, però al no tenir continuïtat a l’escola no ser com agafar-ho.  

T43 E: Vale, ara aquesta pregunta va dirigida a tu com a professor, quin paper creus 

que hauria de tenir l’infant a dins de l’hort. 
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T44 G: Han de ser ells els que tinguin iniciativa, l’interès, s’han de donar unes pautes, 

delimitar uns espais i ells ja sabran què han de fer. Per exemple, fa uns dies, un infant 

va dir que hi havia moltes males herbes i es va posar a arrencar-les, jo ja les veia… 

T45 E: Però tu en cap moment els vas dir que ho fessin 

T46 G: No, es van posar a arrencar-les. 

T47 E: I ells tenen unes normes a l’hort? Els vas dir tu o són ells els que han vist el 

que poden o no fer? 

T48 G: Jo vaig donar les bàsiques: vaig dir aquí em de respectar, aquí hem de regar, 

no es pot tirar sorra, per on hem de passar. Vaig dir l’elemental, res més. 

T49 E: I ells de seguida ho van entendre. 

T50 G: Sí, sí. Em va sorprendre, per exemple, quan els vaig dir: aquest és el caminet, 

va passem-hi; llavors vaig pensar que trepitjarien la resta, però no. 

T51 E: Quin paper creus que hauria de tenir la comunitat educativa? 

T52 G: L’hauria d’aprofitar. És un espai d’interrelació; es poden interrelacionar totes 

les àrees que hi vulguis implicar, totes. És una zona latent per tota l’escola. 

T53 E: Quin paper creus que hauria de tenir el professorat a dins de l’hort? 

T54 G: S’impliquen, a partir de les seves inquietuds, s’impliquen d’una manera o una 

altra. No s’havia fet mai això de delimitar els espais, però van veure que està bé. Per 

delimitar-los posaven pedres, totxos i elles veien que s’havia de fer alguna cosa, però 

que hi havia una altra mestra que li havien donat la responsabilitat, doncs elles 

observaven. Però ara, per exemple, la mestra de primària porta tot el del compostatge 

i ho porta molt bé, fa un molt bon seguiment de qui porta matèria orgànica, qui no, etc. 

T55 E: Per tant els mestres haurien de ser facilitadors de l’espai, facilitadors de tot per 

tal que els nens s’impliquin. 

T56 G: Sí, sí 

T57 E: Creus que l’hort és important com a eina educativa? 

T58 G: Molt, molt. És un espai viu, és un aprenentatge continuat, no té límits. Per mi 

aquí és tot nou, surten bolets, surt molsa… Tot, tot diferent del que havia vist. Jo vinc 

d’experiències on el terreny era més sec, més exposat al sol i per mi és nou. 

T59 E: Moltes gràcies. 
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Entrevista a la mestra de l’escola Quatre Vents  
 

La mestra entrevistada és la coordinadora d’Educació Infantil de l’Escola Quatre Vents 

de Manlleu. En el moment que es va decidir crear l’hort a aquesta escola ella ja n’era 

la coordinadora, per aquest motiu es va decidir fer l’entrevista sobre aquest tema a 

ella. Tanmateix, en aquests moments, ella no treballa l’hort amb els infants ja que, tal i 

com explica ella mateixa a l’entrevista, aquesta eina ara forma part d’un ambient i 

l’encarregada d’aquest és una altra mestra, la Maria. Tot i així, la coordinadora s’havia 

perfectament com es treballava ja que ella, juntament amb altres mestres, han estat 

les encarregades de crear tots els ambients. 

 

Llegenda 

E = Ester 

M = Mestra 

T + número= torn (serveix per poder-ho referenciar millor a la part pràctica del present 

treball) 

 

 

Entrevista 

T59 E: Com va sorgir la idea de crear un hort a l’escola? 

T60 M: Ve arrel de ser una escola verda ens va fer gràcia muntar un hort, el que no 

teníem clar a quin curs destinar-ho i vam començar una mica “va tu vas a regar aquest 

dia, tu plantes això i jo planto allò” i llavors, bueno, no acabava de funcionar del tot bé i 

llavors vam decidir situar-ho només en un curs i sembla que va més bé; i ara aquests 

any, com que treballem els ambients, doncs ho destinem a un ambient en concret i 

encara funciona millor. 

T61 E: I a quin curs ho fèieu abans? 

T62 M: Vam començar P3, P4 i P5 i llavors vam deixar-ho a P5 però que se’n cuidi un i 

que els altres vagin a veure-ho perquè no hi havia massa gaire bona coordinació (que 

si un rega, que li l’altre arrenca, que si l’altre planta) (riu) i ara amb els ambients ja no 

només ho fa P5 sinó que d’aquesta manera ja des de P3 van veient com funciona. 

T63 E: Qui/ Com es gestiona aquest hort? O sigui ho feu només l’escola o venen les 

famílies a fer-ho… 

T64 M: No, hi ha la Tàmia que és una mica qui ens porta el material, ens ve a fer una 

mica d’assessorament de què i quan s’ha de plantar i la Maria, que és qui porta 
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l’ambient  i també està a dins de la comissió d’escola verda i ho té tot una mica més 

lligat. 

T65 E: Per tant bàsicament ho gestiona l’escola i aquesta mare. 

T66 M: Sí. 

T67 E: Qui participa en el treball de l’hort escolar? És a dir, només planten, cullen els 

de P5, o tots… 

T68 M: No, com que estem en els ambients, planten, cullen, reguen tots, depenent 

però de l’època de l’any poden fer més coses o menys. 

T69 E: I ho fan els nens, o sou vosaltres que ho planteu i ells observen. 

T70 M: No, no, quan anem a fer l’hort no només van a observar si creixen o no les 

plantes sinó que si s’ha de plantar planten o reguen o treuen les males herbes, 

treballen vocabulari…. 

T71 E: Quin tipus d’hort esteu utilitzant ara? 

T72 M: És hort ecològic en taules de cultiu. 

T73 E: I com és que veu triar aquest tipus d’hort i no un altre? 

T74 M: Primer no sabíem on situar-lo. Al principi estava pensat fer-lo al final del pati i 

fer un tipus de jardí – hort, però després va sortir el problema que qui se’n cuidaria, 

tant gran i a part el pati se’ns quedaria més petit i, llavors, com que hi ha aquests 

espais de cel obert, vam dir va provem-ho i vam posar 4 taules de cultiu. Pot ser més 

endavant, si veiem que rutlla, agafarem un tros de pati per posar-hi l’hort. Però bé, jo 

crec que perquè els infants vegin com funciona ja n’hi ha prou. 

T75 E: I us funciona el sistema de les taules de cultiu? 

T76 M: Sí, molt. 

T77 E: Explica’m un dia a l’hort. 

T78 M: Quan tots els nens estan a l’aula de l’ambient que els toca, parlen de què faran 

i després, uns quants, van a veure l’hort. Com que a dins d’un ambient poden fer més 

d’una activitat, els infants poden fer una cosa o una altra, però primer van tots a l’hort a 

veure què hi ha, si s’ha de regar es rega, si s’ha de collir es cull… 

T79 E: Per tant, els nens només van a l’hort aquesta hora de l’ambient. 

T80 M: Sí, sí, clar. Però al ser un ambient cada setmana són grups de nens diferents. 

El que sí que fem és que per classes anem a donar una ullada per veure com està i 

això. Però qui s’encarrega de cuidar-lo i això ho fan els de l’ambient.  

T81 E: Però al llarg de la setmana hi aneu a veure com està, no és que el deixeu 

abandonat fins el dimecres. 

T82 M: No, no. La Maria també ens demana ajuda si cal, per exemple si s’ha de 

plantar alguna cosa que ella no ha pogut a l’ambient i hi anem. 
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T83 E: Quines àrees es solen treballar amb l’hort? 

T84 M: Tot, més que tot vocabulari sobre les plantes, les eines… els ambients estan 

fets més que tot per això, per l’expressió oral. També com treballar un hort, com 

plantar, quan regar, quan ho pots collir 

T85 E: Per tant treballeu sobretot descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges 

T86 M: Però a nivell molt pràctic, sense fitxes ni res eh. 

T87 E: Quan us veu proposar fer l’hort, què veu pretendre que aprenguessin els nens? 

T88 M:  Més que tot el seu entorn, les coses que són molt properes, d’on surt el que 

mengen, cuidar-ho perquè creixi, sobretot que veiguéssin d’on vénen les coses. 

T89 E: L’hort consta dins del PEC de l’escola?  

T90 M: Jo crec que sí, perquè la línea d’escola, el fet d’estar a escola verda és que ja 

ens hi porta. Uns curs o altre es treballa i a cicle inicial també es fa una mica d’hort, 

vull dir que hi ha una continuïtat. Però més amunt pràcticament no es treballa a nivell 

pràctic, més aviat a nivell teòric. Però això, estem a dins d’escola verda i tenir un hort 

ja hi entra. 

T91 E: Com a mestra, quin paper creus que haurien de tenir els infants a dins de 

l’hort? 

T92 M: Això està claríssim, ha de ser un subjecte actiu, no serveix de res que vagin 

allà a observar i no puguin manipular. Ells han d’aprendre que no poden arrencar una 

ceba fins que està feta i han de saber diferenciar una mala herba d’una cosa que està 

plantada; han de saber veure que si la terra està humida no s’ha de regar o si està 

seca i s’ha de regar. Això només ho poden fer manipulant. És el que pretenem. 

T93 E: I la comunitat educativa, quin paper creus que hauria de tenir a dins de l’hort? 

T94 M:  Bueno, clar, hi ha de tot. Hi ha gent que li resultarà molt interessant i 

s’implicarà molt i d’altres que no. Des de l’Ajuntament també es fa la setmana 

mediambiental, ens aporten material, l’any passat ens van donar un enciam per cada 

nen; els pares, si necessitem ajuda també col·laboren… És una activitat en la qual els 

pares i la comunitat educativa s’impliquen bastant. 

T95 E: Però tu creus que s’haurien d’implicar més? 

T96 M: Vam estar pensant de fer l’hort més gros perquè tothom pogués col·laborar 

més, no sabíem la continuïtat que tindria, perquè de vegades aquestes coses acaben 

sent carregoses i no pots obligar a ningú a responsabilitzar-se’n. 

T97 E: I el professorat quin paper creus que hauria de tenir? 

T98 M: Guia, acompanyar els nens, explicar com es fa però deixar que facin perquè 

fent-ho el mestre no s’aprèn tant, vale que observant s’aprèn, però s’aprèn més fent-
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ho, manipulant, han de crear hipòtesis, que raonin, que arribin a conclusions, que 

tastin el que han estat plantant, cuidant, etc. i així potenciar l’alimentació saludable. 

T99 E: Creus que l’hort és una eina educativa important? 

T100 M: És clar, és un dels espais on l’infant pot manipular i participar molt, perquè 

dóna per fer-ho i aprenen actituds de respecte, de cuidar, responsabilitat, etc. treballes 

totes les àrees, currículum ocult. 

T101 E: Moltes gràcies. 

Entrevista a una mare de l’AMPA  
 
La persona entrevistada és una mare de l’escola Quatre Vents que forma part de 

l’AMPA. A part d’altres tasca dins d’aquesta associació, és responsable, sobretot, de 

l’hort de l’escola. A part de proporcionar el material necessari a les mestres, també les 

assessora, els dóna recursos per treballar-lo, etc.  

 

Ella, juntament amb la directora que hi havia fa dos anys i alguns mestres que ara ja 

no estan a l’escola, van iniciar i tirar endavant el projecte de l’hort, que ara, tal i com 

explica ella mateixa en la següent entrevista, ha quedat relegat en un ambient. 

 
Llegenda 

E= Ester 

T= Mare 

T + número= torn (serveix per poder-ho referenciar millor a la part pràctica del present 

treball) 

 

 

Entrevista 

T102 E: Quin tipus d’hort utilitzeu? 

T103 T: L’escola Quatre Vents no és una escola pública, sinó que depèn de l’Institut 

Català de Finances i tot el que s’hi faci s’ha de demanar permís a ells i no el teníem 

per fer-hi un hort. Un altre problema és que no tenim aules, per tant necessitem 

cargoles i no sabem on van, per tant la opció fàcil va ser posar taules de cultiu. 

T104 T: Aquests últims anys l’hort funcionava molt bé perquè ja hi havia el projecte fet, 

les fitxes. Però aquest any costa molt arrencar-lo perquè han introduït els ambients i 

encara els estan muntant i l’hort forma part d’un d’ells. Abans, vingués qui vingués de 

professor, sabia que alguna hora o altra havia de passar per l’hort, ara aquest ha 

quedat relegat a segon terme, ara és un ambient, abans i feien mates anaven a l’hort, 

si feien lectoescriptura anaven a l’hort. 
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T105 T: Abans eren totes les mestres, a través de la coordinadora, que feien algú; ara 

la única és la Maria (l’encarregada de l’ambient de l’hort), que si té temps fa algu i sinó 

no. 

T106 E: Com va sorgir la idea de crear un hort a l’escola? 

T107 T: La idea va ser a través de l’AMPA i la directora que hi havia en aquell 

moment. En un principi la idea era fer-lo al terra, però ens van dir que no i vam agafar 

l’opció de les taules de cultiu i les vam comprar a una empresa que les fan a mida. 

Ara, però, no les compraríem ja que hem vist que són fàcils de fer i econòmiques i 

comprar-les costen molts diners, però llavors ho vam fer perquè teníem una subvenció 

i sabíem que ens en pagarien una bona part. També vam comprar un dipòsit perquè al 

lloc on estan ubicades no hi ha aigua, era la manera fàcil que els infants poguessin 

regar i l’aigua fos bona per les plantes, no de l’aixeta com es feia al principi. 

T108 E: Qui gestiona l’hort? 

T109 T: Bàsicament som l’AMPA i la direcció, anem bastant lligats. 

T110 E: Qui treballa a l’hort? Només els infants i les mestres o també la resta de la 

comunitat educativa? 

T111 T: És massa petit perquè les famílies puguin col·laborar, per això hi havia la idea 

de fer l’hort a terra. 

T112 E: Per tant qui participa a l’hort ara és… 

T113 T: P3, P4 i P5 ara mateix i els mestres d’aquests cicles. Ara començaran primer i 

segon en aquestes taules. També, els de cinquè i sisè estan fent un projecte de com 

serà la bassa que tenim pensat fer en els pròxims 5 anys (una bassa és molt important 

quan parlem d’agricultura ecològica, per treballar la biodiversitat, etc.) Però no ens 

donen els diners, de moment ho anem aconseguint tot el material de donacions. 

També voldríem que el que collim a l’hort ens ho mengem en el menjador escolar, 

però l’hort que tenim és molt petit i a  més el nostre menjador depèn del consell 

comarcal. El que sí que hem fet és que un dia ho collen i s’ho mengen a l’aula amb els 

pares; perquè molts infants l’enciam, l’escarola, no els agrada però aquella sí perquè 

l’han plantat ells, l’han cuidat, collit… Ara ja tens el ganxo perquè ja l’han provat, ara 

és la teva responsabilitat com a pare continuar per aquí, per exemple plantant dos 

enciams ens dues torratxes, però han de fer ells i has de permetre que es descuidin de 

regar-los i se’ls mori, perquè dels errors se’n aprèn, però de vegades els pares tenim 

allò de “vigila que no…”, deixa-les que ho facin, el pròxim cop no ho faran o ja ho faran 

bé. Jo quan porto les plantes a les mestres els dono algunes orientacions de com ho 

han de plantar, però no els dic com ho han de fer. 
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T114 E: Per tant, pel que entenc, tu ets qui els portes el que han de plantar, però els 

portes el que elles et demanen o el que tu creus que han de plantar? 

T115 T: Jo els porto el que han de plantar, però no els dic ni com, això s’han 

d’espavilar perquè sempre hi ha aquella por de fer-ho malament i no passa res si es fa 

malament, es que ho podem fer malament. 

T116 E: Vas ser tu que vas proposar fer l’hort o van ser elles les que et van venir a 

buscar? 

T117 T: Aquí hi va haver la directora antiga que hi estava bastant interessada i jo li 

vaig dir que en aquest sentit la recolzava . 

T118 E: Per tant entre tu, ella i els pares que us van recolzar veu portar a terme l’hort. 

T119 T: I també algunes mestres que ara ja no hi són. Es veu molt clar qui realment 

està interessada amb l’hort i quina no. N’hi ha que quan ja han regat no saben què hi 

han de fer i jo els explico sempre que observin el que passa. 

T120 E: Per tant tu les assessores. 

T121 T: Sí, jo i cursos que han fet a través de l’OPE, però tot i així sembla que hi ha 

por de portar-ho a terme a davant dels nens i no entenc perquè, suposo que per por a 

l’error, però llavors què els estem ensenyant als nens? Que la mestra és un Déu que 

ho sap tot. 

T122 E: Per tant, quan es treballa l’hort què es pretén que aprenguin els nens?  

T123 T: Tot i res, tot depèn de la intenció que hi vagis tu, és a dir, si vas amb la 

intenció que aprenguin mates i, per tant, mesurin, que miren el volum de terra que hi 

ha, etc. Què si pot treballar, tot, tot i tot. Nosaltres hi hem explicat contes allà, què era 

l’hort aquí? L’escenari, és una eina més. 

T124 E: Per tant creus que l’hort és una eina educativa essencial? 

T125 T: Sí, però en realitat ho és tot. L’escola està en un entorn privilegiat, tenim molts 

indrets naturals per visitar. Però és té la idea que a l’hort s’hi ha d’anar a fer ciències, i 

no, i lectroescriptura?, puc posar una taula allà per fer un reforç de lectura per 

exemple, hem d’aprofitar l’entorn, però es té la idea que cada espai si fa una cosa en 

concret i no, tot serveix per tot. 

T126 E: Però en realitat als Quatre Vents es treballa tot com tu dius? 

T127 T: No, ara no, ara hi ha l’ambient, però la idea era aquesta. 

T128 E: I què hi van  fer a l’hort ara? 

T129 T: L’hort. 

T130 E: Plantar, regar, collir… res més? 

T131 T: Només això. Ho estan relegant a un ambient i no està bé. 
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T132 E:  Quin paper creus que haurien de tenir els mestres? Els nens haurien de 

plantar, regar… i els mestres? 

T133 T: Adaptació curricular. 

T134 E: Adaptar-ho per treballar-ho tot, diguéssim 

T135 T: Exacte. És la feina del mestre. Jo els he donat molts recursos, ara els toca a 

elles. 

T136 E: Tu els treus aquesta por que tenen, diguéssim. 

T137 T: Sí, tenim aquella cosa de que hem de plantar, tenim molta por. Si hi ha algun 

any que fem varet no passa res, també és maco veure què hi creix. 

T138 E: Per tant si tu no estiguessis per allà… 

T139 T: Als Quatre Vents no hi hauria hort perquè a més van marxar les mestres que 

els interessava. Jo ara no puc anar-hi, però que em truquin, que m’enviïn un mail, però 

tenen molta por i se n’han de tenir ganes; ara n’hi ha més a cicle inicial que a parvulari. 

Ara amb els de primer segon, com que no tenim les taules doncs plantarem encara 

que sigui pèsols en torratxes. 

T140 E: I la comunitat educativa quin paper creus que hi hauria de tenir? 

T141 T: Tothom hi hauria de poder participar i també fer una xarxa entre les diverses 

escoles de Manlleu i fer intercanvis de productes i de llavors, visitar els horts de les 

altres escoles. Ara s’està intentant tirar endavant això. De fet, als estius, qui cuida 

l’hort són els monitors que hi ha que amb un grup de nens van a regar-lo, a collir, etc. 

T142 T: Jo passo els caps de setmana a donar-hi un cop d’ull i deixar-ho apunt. Jo tinc 

la sensació que l’hort li ha tocat a la  Maria perquè la coordinadora d’infantil el volia 

però ningú se’n volia responsabilitzar, i la Maria de vegades s’atabala. 

T143 E: Planteu plantes autòctones o també d’altres països, tenint en compte que als 

Quatre vents hi ha molts immigració? 

T144 T: Plantem plantes autòctones i també coriandre i xiba (menta), així ells poden 

explicar com fan el te. 

T145 E: Moltes gràcies. 
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Observacions  

 

Escola Vilanova de Sau  
 
L’observació ha estat feta a partir del treball que realitzen els alumnes de parvulari de 

l’Escola de Vilanova de Sau. En aquest cas aquest grup està format per 10 infants 

d’entre 3 i 5 anys. Aquesta observació va ser realitzada el 7 de març del 2013. 

L’activitat es va dur a terme a la tarda del mateix dia. 

 

El mestre responsable és el mestre de descoberta de l’entorn, al qual també dies 

abans se li va realitzar una entrevista perquè expliqués com treballen l’hort amb els 

alumnes. 

 

Observació  

 

Dins de la classe: 

 

Són les 3 de la tarda i els alumnes van entrant a l’aula, es posen les bates i seuen als 

seus llocs. Una vegada estan tots a punt per començar, el mestre convida als infants a 

anar dient el que van fer fa dies anteriors, és a dir, treure les males herbes i plantar-se 

de bones, com per exemple, el coriandre, la col, les pastanagues, les faves, les cebes i 

els ceballots i els alls. Tot això ho van dient els infants. 

 

També parlen de que una nena de la classe dels de primària ha trobat una marieta (cal 

tenir en compte que ells ja saben que van bé pel pugó que tenen les faves de l’hort de 

l’escola); continuen explicant que un nen de P5, a l’hora del pati, ha trobat un lloc amb 

moltes  mosques i aniran a veure on són; per última, diu als infants que aniran a 

arrencar les males herbes, ja que el terra està bastant moll i costarà menys d’arrencar-

les, però que cal anar amb compte de no arrencar les plantes bones. 

 

Tornen al tema de les marietes: el mestre pregunta a quines plantes estan les marietes 

(el mestre sap que els infants ja les han vist a l’hora del pati a les faveres) i tots 

contesten que a les faves. El mestre explica que ara quan surtin, aquestes marietes no 

es toquen perquè estan fent una feina molt important ja que es mengen el pugó 

(explica què és això i també parlen del color de les marietes, dels seus cercles, etc.) 
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Per tant, avui els infants a l’hort aniran a: treure les males herbes que hi puguin haver i 

observar els insectes que s’hi poden trobar. 

 

A fora de la classe: 

 

Primer anem a veure on es troben les mosques i parlen sobre el que mengen i la 

importància de no tocar-les ja que, pel que mengen, poden portar-nos moltes 

infeccions. 

 

Una vegada hem observat les mosques ja ens dirigim a l’hort, situat a una banda del 

pati. A primera vista sembla un hort en solcs, però cada solc té una mida diferent, per 

tant penso que ha estat creat segons les necessitats i el criteri del mestre. En ell hi ha 

plantades cebes, enciams, faves, julivert i una planta que desconec que m’imagino que 

és el coriandre. 

- Allà els infants veuen que hi ha moltes males herbes barrejades amb les plantes. 

- També veuen que les plantes han crescut molt. 

- Van a observar les faves i hi troben les marietes que estan “treballant” i també veuen 

que les faveres tenen moltes flors i el mestre explica l’evolució que faran aquestes flors 

fins a esdevenir faves. 

- Compten els punts que tenen les marietes. 

- També veuen el pugó i l’observen. 

- A la sorrera (aquesta es troba al costa de l’hort), un infant troba una marieta i la porta 

a les faveres. 

- Una vegada han observat les faveres i els insectes que es troben en elles, es 

dirigeixen a arrencar les males herbes per així poder preparar la terra per plantar altres 

coses. Entre tots miren quines són males herbes, i per tant es poden arrencar, i quines 

són bones. El mestre explica com ho han de fer treure-les: arrencar des de l’arrel, no 

només la fulla, expulsar a dins de l’hort la terra que ens ha quedat a les arrels i tirar la 

mala herba al lloc on indica el mestre. 

- Per tal d’arrencar el que el toca, els infants demanen al mestre en tot moment si allò 

que estan a punt de treure és una mala herba o no (són molt conscients que les 

plantes bones no es poden arrencar, per això, abans de fer-ho, prefereixen preguntar). 

Tanmateix, m’adono que els infants vigilen en tot moment de no trepitjar la terra on hi 

ha o hi haurà plantes “bones”, per tant tenen molt interioritzada aquesta norma, com 

també que no han d’arrencar res que no toqui. 
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També el mestre ha dit que, quan arranquem una planta, hem de tirar la terra que 

queda a les arrels a l’hort. Tots els infants compleixen aquesta norma, però si n’hi ha 

algun que no ho els altres el renyen o avisa al mestre que ho faci. 

 

 

No tots els infants realitzen les mateixes tasques: uns arrenquen, els altres agafen les 

plantes arrencades i les porten al compostador, etc. per tant cada infant treballa 

segons les seves necessitats i les seves possibilitats i el mestre deixa que això sigui 

així. 

 

Algunes de les males herbes costen d’arrencar i el mestre va a buscar eines per tal de 

facilitar la tasca. Quan les treu algun infant li demana si li deixa manejar i ell li dóna, 

sempre dient-li que vagi amb molt de compte. 

 

- Una vegada han arrencat moltes de les males herbes que hi havia a l’hort, s’assenten 

en rotllana a la sorrera i el mestre els diu que es mirin les mans i els pregunta que com 

les tenen, i tots responen que molt brutes perquè han arrencat moltes males herbes. 

Encara en rotllana, en mestre demana que quantes taques tenien les marietes i cada 

infant diu un número diferent. En veure que no es posen d’acord demana a una nena 

que les vagi a comptar; mentre les compta, el mestre explica que les marietes poden 

ser tant de color vermell com de color taronja. Una vegada la nena ja ha comptat les 

taques, s’adonen que en tenen 6, tres a cada ala. Els infants també s’han adonat que 

on hi havia pugó hi havia formigues i el mestre explica perquè: aquestes cuiden el 

pugó com fossin pastores ja que els interessa que estigui ben alimentat per així poder-

ne extreure un suc dolç que desprèn el pugó; per tant, el que fan les formigues és 

guiar-lo cap al lloc on hi ha menjar (cal tenir en compte que el mestre ha buscar 

informació sobre tot això ja que no ho coneixia). 

- Una vegada feta aquesta explicació, van tots a rentar-se les mans. 

- Un fet important és que tots han col·laborat de la tasca i el mestre ha participat tant 

activament com els infants. 

 

A dins de la classe: 

 

Una vegada tots ja s’han rentat les mans i estan una altra vegada assentats, recorden 

tot el que han fet i són els propis infants els que ho van dient. També parlen del que 
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han vist i del que saben sobre els insectes observats, per tant, és crea una conversa 

sobre els insectes que han pogut veure, en aquest cas parlen sobre les mosques. 

 

Posteriorment, el mestra dibuixa una marieta a la pissarra amb les 6 taques que han 

dit que tenia i dels colors que poden ser. També explica que tenen la closca dura i, per 

aquest motiu, les formigues no les poden fer fora de les plantes i, d’aquesta manera, 

es poden menjar el pugó; el mestre diu que els animals no se les mengen perquè les 

potes els fan pudor. 

 

Per acabar l’activitat, fan una fitxa: en ella hi ha dues marietes que han de pintar i en 

ella diu “Hi ha marietes a l’hort”. 

 

Escola Quatre Vents de Manlleu  
 
L’observació ha estat feta a partir del treball que realitzen els alumnes de parvulari de 

l’Escola Quatre Vents de Manlleu. En aquest cas aquest grup està format per 23 

infants d’entre 3 i 5 anys. Aquesta observació va ser realitzada el 6 de març del 2013. 

L’activitat es va dur a terme a la tarda del mateix dia. 

 

La mestra responsable és Maria Soler. Aquesta és tutora de P4 i encarregada de 

l’ambient de l’hort. Tot i que l’entrevista que es va realitzar va ser amb la coordinadora 

del cicle, em van parlar sobre la tasca. 

 

Observació  

Són les 3 de la tarda i els infants van arribant a l’escola. Mentre van entrant a l’aula, la 

mestra m’explica que aquest ambient el fan cada dimecres i dijous, però el dia que 

destinen a l’hort és el dimecres, ja que el dijous van a fer una volta per veure els 

arbres, plantes, etc. que creixen a dins o a fora de l’escola. També m’explica que, al 

ser una escola tant gran (actualment a parvulari hi ha 200 alumnes), cada setmana 

passa una grup diferent per l’ambient i que aqueta és l’última que ho fan ja que tots els 

infants ja han anat passant pels diversos ambients. 

 

Una vegada tots els alumnes han arribat a classe i s’han assentat, la mestra els 

distribueix pels ambients i cada infant va a la classe que li toca. 

 

Ambient de natura i entorn 
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L’hort forma part de l’ambient de natura i entorn. 

 

Els alumnes que els toca aquest ambient van arribant a l’au la i es van assentant al 

terra, al davant de la mestra. 

 

Una vegada ja estan tots col·locats canten una cançó sobre l’esquirol. Abans de 

cantar-la hi ha una preparació prèvia per tal que a la mà quedin només tres dits alçats 

i, després, comencen a cantar la cançó: 3,6,9 estira la cura a l’esquirol. 

 

Quan han cantat la cançó i, per tant, els infants estan més tranquils, passen llista dels 

nens que estan a l’ambient (la mestra no coneix a molts d’ells). 

 

Posteriorment, explica als infants que el dimecres es queden a dins de l’escola per fer 

diferents activitats: 

- Primer: sortir a veure l’hort, observar i escoltar per aprendre el nom de les plantes. 

Explica que normalment les reguen però que, com que ha plogut molt, no caldrà fer-ho 

(fa que siguin els infants els que, a través de prediccions i hipòtesis, esbrinin perquè 

no cal regar l’hort avui). 

- Després faran diversos jocs i que podran escollir el que vulguin:  

- un dòmino sobre les verdures que podem trobar a l’hort (la mestra ensenya 

algunes de les fitxes que formen el joc i, entre tots, en diuen el nom de la verdura que 

hi apareix i, de pas, explica com funciona el joc). 

- llibres: la mestra explica que no són contes, sinó llibres que expliquen coses 

sobre la natura, els animals, les plantes... i que els alumnes podran mirar i fullejar. 

- paisatge: explica que a fora al passadís hi ha un paisatge on s’hi ha de posar 

imatges al lloc on toca, és a dir, a l’aigua, a l’aire, al terra, etc. 

- Quan la mestra ha explicat tot el faran surten a l’hort: 

Una vegada a fora m’adono que hi ha quatre taules de cultiu, dues de més baixes que 

les altres. Quan els infants s’hi apropen ja sé perquè estan fetes així: d’aquesta 

manera tots els infants poden arribar a l’hort i experimentar en ell. 

 - primer saluden a les plantes. 

 - els explica una norma molt important: no es poden tocar les plantes perquè no 

els agrada i tampoc es poden arrencar les fulles. 

 - explica que les plantes no estan plantades al terra sinó en una taules de cultiu 

i, algunes, en torratxes. 
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 - posteriorment miren com és la terra, la comparen amb la del pati i en diuen les 

diferències que veuen (la mestra guia i els infants van dient tot allò que veuen de 

diferent).  

 - oloren la terra per comprovar que realment és molt diferent que la del pati 

(mentre observaven un nen ha trobat un insecte i el posen en un pot per poder-lo mirar 

després). També posen el dit a la terra per veure com la troben i la mestra va fent 

preguntes: està molla o seca, freda o calenta, etc. i els infants fan contestant a partir 

del que troben ells. 

 -treuen el dit de la terra i tapen amb molt cura el forat que ha quedat; després 

miren la terra que ha quedat al dit: la oloren; diuen si els agrada la olor o no, a què fa 

olor, etc; miren el color i la espolsen. 

 - mentre la mestra va fent la explicació, alguns infants no compleixen les 

normes que en un principi ha dit, però no els renya. 

 - miren les plantes que hi ha a l’hort: 

 Primer en miren el color: l’enciam té varis colors. La mestra diu el 

nom de cada tipus d’enciam que es troba a l’hort. 

 Continuen parlant de les plantes: al costat dels enciams hi ha les 

escaroles, que tenen “punxetes” i es posen a l’amanida com 

l’enciam. 

 Explica que el primer dia dels ambients van plantar un all i miren 

el que n’ha sortit, veuen que hi ha unes fulles. La mestra explica 

que el primer dia aquestes  no hi eren hi ara sí. 

 Continua dient que a l’hort hi ha plantes que es poden menjar i 

d’altres que no, que són per fer bonic i que serveixen per atraure 

les marietes (els pensaments). Però, a l’hort, també n’hi ha unes 

que no serveixen per res: les males herbes (en veuen alguna i la 

treuen); un cop arrencada la miren i explica perquè no és bona 

per l’hort (s’alimenta dels aliments de les plantes bones). 

 Mentre fa l’explicació d’això, observo que hi ha un nen que juga 

amb la terra fent-ne una muntanya i un altre arrenca una fulla, 

però la mestra no els diu res, per tant ell continuen fent-ho. 

- van cap a l’altre taula de cultiu. En ella hi ha pesoleres on en sortiran els 

pèsols. 

- es dirigeixen a les altres dues taules que queden: 

 En una d’elles els infants observen que no tota la terra té el 

mateix color. Fan prediccions i hipòtesis de perquè és així. La 
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toquen i veuen que una és seca i l’altra molla i s’adonen que hi 

ha una mica de teulada que fa que en una part hi toqui la pluja i 

en l’altra no. 

 Uns infants toquen les fulles d’una planta i la mestra aprofita per 

explicar que són cebes. 

 Després convida als infants a olorar les plantes i tocar-les molt 

suau per tal que investiguin quines són les que fan més olor. Una 

nena s’adona que n’hi ha una que fa més olor que les altres i diu 

que “Fa olora  a farigola” i la mestra fa que tots els infants la 

olorin i un nen s’adona que no és farigola sinó menta. La mestra 

diu que hi ha una altra planta que també fa molta olor i els 

convida a seguir tocant i olorant. 

 Mentre van investigant veuen que hi ha un enciam que ja està a 

punt de menjar. 

 Troben l’alta planta, és julivert? No! És la lavanda: la mestra 

explica que fa molta olor i que serveix per fer colònia. 

 Fa un recordatori: hi ha plantes per menjar, per fer olor i per fer 

bonic. 

 He pogut observar que totes les plantes existents a l’hort són 

autòctones i que, per tant, no n’hi ha cap provinent d’un altre 

país 

 La mestra participa en tot moment de les activitats que planteja 

als infants. 

- ara els infants poden escollir entre quedar-se a l’hort amb la mestra o anar a 

dins a jugar. Dos dels alumnes decideixen continuar a allà i amb aquests, el 

que fa la mestra, és plantar una tomaquera en una torratxa. Els dos infants són 

els protagonistes: 

 Fan hipòtesis sobre on la poden posar perquè no li toqui gaire el 

fred i es mori. Entre els dos decideixen que no la plantaran a la 

taula de cultiu sinó en un torratxa i que la posaran al costat del 

xiprer perquè no li toqui tant el fred. 

 L’any passat en van plantar, i, per tant, els infants saben que 

creixen molt i que la torratxa ha de ser gran per aguantar-la. 

 Planten la tomaquera entre els dos infants i la mestra: 

o Primer aboquen la terra perquè s’aireixi i la van remenant 

o Després tornen a omplir la torratxa.  
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o Entre tots pensen com s’ha plantar: primer s’ha de fer un 

forat; la mestra demana com s’ha de plantar, amb les 

fulles cap avall? Els infants responen que no, que la terra 

s’ha de posar al forat perquè el que ha de quedar amagat 

són les arrels perquè puguin xuclar l’aigua. El forat que 

han fet és massa gros i els infants diuen el perquè: si hi 

posen la planta la terra li arriba fins a les fulles, per tant, 

fan el forat més petit. 

o Finalment, reguen la planta i miren les seves parts 

(arrels, tija i fulles). 

 

 

- La mestra m’explica que és l’últim dia dels ambients i que la següent setmana 

vindrà ella amb els alumnes de P4 (dels quals és tutora) a regar. A l’estiu hi 

anirà un dia cada classe. 

 

També m’explica que ara té una noia que està fent una observació per un 

treball i que poden dividir-se els nens, però que quan no hi és ella està tota 

l’estona a l’hort. Em diu que aquest espai és simbòlic, que estaria bé tenir un 

hort a fora on es pogués treballar amb les eines. 

 

Em comenta que no a tots els agrada l’hort, per això surten una estona tots i 

després el que es vulgui quedar que ho faci i el que no que vagi a jugar amb els 

jocs que ha explicat al principi de la classe. Diu que ja tindran temps d’anar-ho 

veient i anar-se animant. 

 

 

Taules de buidatge de les entrevistes i de les observacions 
 

A les taules que es troben a continuació apareix tota la informació subratllada 

anteriorment però, en aquest cas, col·locada degudament a dins de cada àmbit. 

D’aquesta  manera serà més fàcil extreure’n uns resultats i unes conclusions. 
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Escola Vilanova de Sau 
 

 Gestió de la participació 

Grup gestor Participació de les 

famílies 

Participació de la 

comunitat educativa 

Participació dels 

alumnes 

Participació del 

professorat 

Entrevista  suport dels pares, algun 
avi, algun pare, han 
vingut a donar un cop 
d’ull a veure què, a 
suggerir no hi ha una 
tasca completa amb les 
famílies. 
 

Van ser les famílies les 
que van portar el planter, 
els pares que van voler 
van portar coses. 

 

Comunitat educativa: 
l’hauria d’aprofitar.  

 

Un avi em va dir que hi 
havia un talp, 

Els alumnes, en 
principi, són els 
primers en gestionar-lo 
 

Qui participa en la 
tasca de l’hort: Els 
alumnes únicament. 
 
Les observacions les 
estic fent amb els 
infants de cicle inicial i 
mitjà 
 
Els grans difícilment 
intervenen perquè la 
iniciativa ve més dels 
de inicial i mitjà, tenen 
més interès. A més 
penso que aquests 
podran continuar ja 
que encara els queden 
dos anys o més a 
l’escola i els grans ja 
pensen més en 

No hi havia cap 
responsable i com 
que a mi 
m’agradava la idea 
doncs vaig recollir-
la. 

 

La mestra de 
primària porta tot el 
del compostatge. 
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marxar, no s’impliquen 
tant com els altres.  
 
Infantil 
 
Sobretot són cicle 
inicial i mitjà que 
porten l’hort. 

Observació    10 infants d’entre 3 i 5 
anys 
 

El mestre 

 

 

 L’hort: espais i cultiu 

Tipus d’hort Calendari de l’hort 

Entrevista Tipus d’hort: estava fet ja: l’hort està limitat en fustes, la 
terra està femada amb fems de xai, a l’escola estem fent 
compostatge i suposo que a finals d’aquest curs ja 
podrem utilitzar-los per la terra de l’hort. 

Calendari: a partir del llibre de l’hort escolar. 
Les plantes que planteu són totes autòctones o planteu coses 
d’altres països: Sí, per exemple julivert, bròquil que va portar un 
avi, una altra mare em va portar cebes, d’altres alls, altres 
espinacs, bledes. 

Observació  A primera vista sembla un hort en solcs, però cada solc 
té una mida diferent, per tant penso que ha estat creat 
segons les necessitats i el criteri del mestre. 

En ell hi ha plantades cebes, enciams, faves, julivert i una planta 
que desconec que m’imagino que és el coriandre. 
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 Treball educatiu 

Tasca dels infants Normes Valors 

Entrevista  Els nens, en principi, són qui ho 
gestionen i qui ho fan tot, cada un dins 
de les seves capacitats i possibilitats de 
fer: els més petits són més observadors, 
alguna vegada han plantat llavors, les 
han regat, són els més encarregats 
d’aquesta part. Els més grans, els de 
primària, fan la part més grossa: la 
preparació del terreny, de fer el 
seguiment. 
Observació prèvia  
Seguiment del que passa a l’hort 
Treure les males herbes 
Accions a partir de les observacions  
Posar bé una planta 
Educació infantil: per inèrcia, es recorden 
d’alguna cosa, es fixen que les plantes ja 
han crescut . 
Fèiem hipòtesis de què passaria, per 
exemple, amb la glaçada que hi havia a 
primera hora del matí, etc.  Són ells els 
que marquen el que s’ha de fer. 
 
Ells observen, busquen què passa i com 
ho poden solucionar. 
Un infant va dir que hi havia moltes 
males herbes i es va posar a arrencar-
les 
 
Han de ser ells els que tinguin iniciativa, 

Ells abans trepitjaven l’hort, passaven 
per tot arreu, i quan van veure que hi 
havia uns caminets de pas, ja no calia 
passar pel mig. 
 
Jo vaig donar les bàsiques: vaig dir 
aquí hem de respectar, aquí hem de 
regar, no es pot tirar sorra, per on 
hem de passar. Vaig dir l’elemental, 
res més. 
 

 

Dels més petits als més grans el 
respecten, saben la tasca que hi ha al 
darrera 
Valorar, com a part de l’entorn i de 
l’escola, és una eina més d’aprenentatge 
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l’interès. 
 

Observació  treure les males herbes i plantar-ne de 
bones, com per exemple, el culiandre, la 
col, les pastanagues, les faves, les 
cebes i els ceballots i els alls. Tot això ho 
van dient els infants. 
els infants veuen que hi ha moltes males 
herbes barrejades amb les plantes. 
 
- També veuen que les plantes han 
crescut molt. 
 
- Van a observar les faves i hi troben les 
marietes que estan “treballant” i també 
veuen que les faveres tenen moltes flors  
 
- Una vegada han observat les faveres i 
els insectes que es troben en elles, es 
dirigeixen a arrencar les males herbes 
per així poder preparar la terra per 
plantar altres coses. Entre tots miren 
quines són males herbes, i per tant es 
poden arrencar, i quines són bones 
 
- Per tal d’arrencar el que el toca, els 
infants demanen al mestre en tot 
moment si allò que estan a punt de 
treure és una mala herba o no 
 
 
 
tots responen que molt brutes perquè 

cal anar amb compte de no arrencar 
les plantes bones. 
aquestes marietes no es toquen 
perquè estan fent una feina molt 
important ja que es mengen el pugó 
 
Tanmateix, m’adono que els infants 
vigilen en tot moment de no trepitjar la 
terra on hi ha o hi haurà plantes 
“bones”, per tant tenen molt 
interioritzada aquesta norma, com 
també que no han d’arrencar res que 
no toqui. 
 
El mestre ha dit que, quan arranquem 
una planta, hem de tirar la terra que 
queda a les arrels a l’hort. Tots els 
infants compleixen aquesta norma, 
però si n’hi ha algun que no ho els 
altres el renyen o avisa al mestre que 
ho faci. 
 
parlen sobre el que mengen i la 
importància de no tocar-les ja que, pel 
que mengen, poden portar-nos moltes 
infeccions. 
 

són molt conscients que les plantes 
bones no es poden arrencar, per això, 
abans de fer-ho, prefereixen preguntar). 
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han arrencat moltes males herbes.  
cada infant diu un número diferent 
mentre les compta 
Una vegada la nena ja ha comptat les 
taques, s’adonen que en tenen 6, tres a 
cada ala. Els infants també s’han adonat 
que on hi havia pugó hi havia formigues 
tots han col·laborat de la tasca i  
 
recorden tot el que han fet i són els 
propis infants els que ho van dient. 
També parlen del que han vist i del que 
saben sobre els insectes observats, per 
tant, és crea una conversa sobre els 
insectes que han pogut veure, en aquest 
cas parlen sobre les mosques. 
fan una fitxa 
 

 

 Paper del mestre 

Entrevista  I dir què es planta qui ho fa? Això ho vaig proposar jo. 
Vaig fer una convocatòria 
Vaig fer un seguiment  
Vaig portar coriandre de Perú  
Al principi era jo que, abans de començar les classe de medi, passàvem per l’hort, estiguéssim fent el que estiguéssim fent i 
miràvem el que havia passat: perquè una planta estava tombada i l’altra no. 
Àrees: medi, descoberta de l’entorn. També ho podem relacionar amb l’expressió escrita 
Que sàpiguen observar, apreciar i valorar tot, potenciar aquests objectius. 
Intentava que veiguessin les plagues. 
S’han de donar unes pautes, delimitar uns espais. 
Jo vaig donar les bàsiques: vaig dir aquí em de respectar, aquí hem de regar, no es pot tirar sorra, per on hem de passar. 
Vaig dir l’elemental, res més. 
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Els vaig dir: aquest és el caminet, va passem-hi.  
Es poden interrelacionar totes les àrees que hi vulguis implicar, totes. 
La mestra de primària porta tot el del compostatge. 
Per tant els mestres haurien de ser facilitadors de l’espai, facilitadors de tot per tal que els nens s’impliquin. 

Observació  convida als infants a anar dient el que van fer fa dies anteriors 
 
continuen explicant que un nen de P5, a l’hora del pati, ha trobat un lloc amb moltes  mosques i aniran a veure on són; per 
última, diu als infants que aniran a arrencar les males herbes, ja que el terra està bastant moll i costarà menys d’arrencar-les, 
però que 
 
el mestre pregunta a quines plantes estan les marietes (el mestre sap que els infants ja les han vist a l’hora del pati a les 
faveres 
 
el mestre explica l’evolució que faran aquestes flors fins a esdevenir faves. 
 
El mestre explica com ho han de fer treure-les: arrencar des de l’arrel, no només la fulla, expulsar a dins de l’hort la terra que 
ens ha quedat a les arrels i tirar la mala herba al lloc on indica el mestre. 
 
el mestre els diu que es mirin les mans i els pregunta que com les tenen 

 
el mestre demana que quantes taques tenien les marietes  
En veure que no es posen d’acord demana a una nena que les vagi a comptar 
 
el mestre explica que les marietes poden ser tant de color vermell com de color taronja. 

 
el mestre explica perquè: aquestes cuiden el pugó com fossin pastores ja que els interessa que estigui ben alimentat per així 
poder-ne extreure un suc dolç que desprèn el pugó; per tant, el que fan les formigues és guiar-lo cap al lloc on hi ha menjar 
(cal tenir en compte que el mestre ha buscar informació sobre tot això ja que no ho coneixia). 

 
el mestre ha participat tant activament com els infants. 
 
el mestra dibuixa una marieta a la pissarra amb les 6 taques que han dit que tenia i dels colors que poden ser. També explica 
que tenen la closca dura i, per aquest motiu, les formigues no les poden fer fora de les p lantes i, d’aquesta manera, es poden 
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menjar el pugó; el mestre diu que els animals no se les mengen perquè les potes els fan pudor. 
 

 

 

Escola Quatre Vents de Manlleu 
 

 Gestió de la participació 

Grup gestor Participació de 

les famílies 

Participació de la 

comunitat 

educativa 

Participació dels 

alumnes 

Participació del 

professorat 

Entrevista Mestra de 

l’escola 

Per tant 
bàsicament ho 
gestiona l’escola 
i aquesta mare. 

 

Hi ha la Tàmia que 
és una mica qui 
ens porta el 
material, ens ve a 
fer una mica 
d’assessorament 
de què i quan s’ha 
de plantar i la 
Maria, que és qui 
porta l’ambient  i 
també està a dins 
de la comissió 
d’escola verda i ho 
té tot una mica més 
lligat. 
 

Comunitat 
educativa: 
Ajuntament  
aporten material. 
 
És una activitat en 
la qual els pares i 
la comunitat 
educativa 
s’impliquen 
bastant. 
 
 

Ho destinem a un 
ambient en concret  
Vam començar P3, 
P4 i P5 i llavors 
vam deixar-ho a P5  
ara amb els 
ambients ja no 
només ho fa P5 
sinó que d’aquesta 
manera ja des de 
P3 van veient com 
funciona. 

 

Els nens només 
van a l’hort aquesta 
hora de l’ambient. 
Cada setmana són 
grups de nens 
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diferents 
Per classes anem 
a donar una ullada 
per veure com està 
i això.  
Al llarg de la 
setmana hi aneu a 
veure com està. 

Mare de 

l’AMPA 

La idea va ser a 
través de l’AMPA 
i la directora que 
hi havia en aquell 
moment.  

 

Gestiona l’hort: 
l’AMPA i la 
direcció. 

 

És massa petit 
perquè les famílies 
puguin col·laborar, 
per això hi havia la 
idea de fer l’hort a 
terra. 
 
Jo quan porto les 
plantes a les 
mestres els dono 
algunes 
orientacions de 
com ho han de 
plantar, però no els 
dic com ho han de 
fer. 
Jo els porto el que 
han de plantar 
 
Tu els treus 
aquesta por que 
tenen 
Si tu no estiguessis 
per allà…: als 
Quatre Vents no hi 

Comunitat 
educativa: tothom 
hi hauria de poder 
participar i també 
fer una xarxa entre 
les diverses 
escoles de Manlleu 
i fer intercanvis de 
productes i de 
llavors, visitar els 
horts de les altres 
escoles. Ara s’està 
intentant tirar 
endavant això. 
 
De fet, als estius, 
qui cuida l’hort són 
els monitors que hi 
ha que amb un 
grup de nens van a 
regar-lo, a collir, 
etc. 
 

Ambients: forma 
part d’un d’ells 
 
P3, P4 i P5 ara 
mateix i els 
mestres d’aquests 
cicles. Ara 
començaran primer 
i segon en 
aquestes taules. 
També, els de 
cinquè i sisè estan 
fent un projecte de 
com serà la bassa 
que tenim pensat 
fer en els pròxims 5 
anys 
 
També voldríem 
que el que collim a 
l’hort ens ho 
mengem en el 
menjador escolar, 
però l’hort que 
tenim és molt petit i 

Abans eren totes 
les mestres, a 
través de la 
coordinadora, que 
feien algú; ara la 
única és la Maria 
(l’encarregada de 
l’ambient de l’hort), 
que si té temps fa 
algu i sinó no. 
 
Cursos que han fet 
a través de l’OPE 
 
Jo tinc la sensació 
que l’hort li ha tocat 
a la  Maria perquè 
la coordinadora 
d’infantil el volia 
però ningú se’n 
volia 
responsabilitzar 
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hauria hort. 
 
Jo passo els caps 
de setmana a 
donar-hi un cop 
d’ull i deixar-ho 
apunt. 

a  més el nostre 
menjador depèn 
del consell 
comarcal. El que sí 
que hem fet és que 
un dia ho collen i 
s’ho mengen a 
l’aula. 

Observació    ambient el fan 
cada dimecres i 
dijous, però el dia 
que destinen a 
l’hort és el 
dimecres 
 
cada setmana 
passa una grup 
diferent per 
l’ambient i que 
aqueta és l’última 
que ho fan ja que 
tots els infants ja 
han anat passant 
pels diversos 
ambients. 
 
L’hort forma part 
de l’ambient de 
natura i entorn. 
 
surten una estona 
tots i després el 
que es vulgui 

la següent setmana 
vindrà ella amb els 
alumnes de P4 
 
A l’estiu hi anirà un 
dia cada classe. 
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quedar que ho faci 
i el que no que vagi 
a jugar amb els 
jocs que ha 
explicat al principi 
de la classe. 
 
la següent 
setmana vindrà ella 
amb els alumnes 
de P4 
A l’estiu hi anirà un 
dia cada classe. 
 

 
 

 L’hort: espais i cultiu 

Tipus d’hort Calendari de l’hort 

Entrevista Mestra de 

l’escola 

És hort ecològic en taules de cultiu. 
4 taules de cultiu.  
 

 

Mare de 

l’AMPA 

Taules de cultiu. 
 
En un principi la idea era fer-lo al terra, però ens van 
dir que no i vam agafar l’opció de les taules de cultiu i 
les vam comprar a una empresa que les fan a mida. 
 

Plantem plantes autòctones i també coriandre i xiba 
(menta), així ells poden explicar com fan el te. 
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Observació  aquest espai és simbòlic, que estaria bé tenir un hort 
a fora 
 
Una vegada a fora m’adono que hi ha quatre taules 
de cultiu, dues de més baixes que les altres. Quan els 
infants s’hi apropen ja sé perquè estan fetes així: 
d’aquesta manera tots els infants poden arribar a 
l’hort i experimentar en ell. 
 

 

He pogut observar que totes les plantes existents a 
l’hort són autòctones i que, per tant, no n’hi ha cap 
provinent d’un altre país. 
 

al costat dels enciams hi ha les escaroles, que tenen 

“punxetes” i es posen a l’amanida com l’enciam. 

el primer dia dels ambients van plantar un all i miren 
el que n’ha sortit,  
a l’hort hi ha plantes que es poden menjar i d’altres 
que no, que són per fer bonic i que serveixen per 
atraure les marietes (els pensaments). Però, a l’hort, 
també n’hi ha unes que no serveixen per res: les 
males herbes 
 
farigola  

 
lavanda 
 
enciam 
 

 

 Treball educatiu 

Tasca dels infants Normes Valors 

Entrevista Mestra 

de 

l’escola 

Que se’n cuidi un i que els altres 
vagin a veure-ho perquè no hi havia 
massa gaire bona coordinació (que si 
un rega, que li l’altre arrenca, que si 
l’altre planta). 
 
Planten, cullen, reguen tots, 
depenent però de l’època de l’any 
poden fer més coses o menys. 
 
quan anem a fer l’hort no només van 

 El seu entorn, les coses que són 
molt properes, d’on surt el que 
mengen, cuidar-ho perquè creixi, 
sobretot que veiguéssin d’on 
vénen les coses. 
 
Potenciar l’alimentació saludable. 
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a observar si creixen o no les plantes 
sinó que si s’ha de plantar planten o 
reguen o treuen les males herbes, 
treballen vocabulari…. 
 
Tot, més que tot vocabulari sobre les 
plantes, les eines com treballar un 
hort, com plantar, quan regar, quan 
ho pots collir 
 
Ells han d’aprendre que no poden 
arrencar una ceba fins que està feta i 
han de saber diferenciar una mala 
herba d’una cosa que està plantada; 
han de saber veure que si la terra 
està humida no s’ha de regar o si 
està seca i s’ha de regar. Això 
només ho poden fer manipulant. 
 

Mare 

de 

l’AMPA 

Observin el què passa. 
 
Què es pretén que aprenguin els 
nens: tot i res, tot depèn de la 
intenció que hi vagis tu, és a dir, si 
vas amb la intenció que aprenguin 
mates i, per tant, mesurin, que miren 
el volum de terra que hi ha, etc. Què 
si pot treballar, tot, tot i tot.  
Hi van  fer a l’hort ara?:  L’hort 

Plantar, regar, collir… res més, 
només això.  
 

 Dels errors se’n aprèn 
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Si hi ha algun any que fem varet no 
passa res, També és maco veure 
què hi creix. 
 

Observació  canten una cançó sobre l’esquirol 
els infants els que, a través de 
prediccions i hipòtesis, esbrinin 
perquè no cal regar l’hort avui). 
 
els alumnes podran mirar i fullejar. 
 
primer saluden a les plantes. 
 
miren com és la terra, la comparen 
amb la del pati i en diuen les 
diferències que veuen  
els infants van dient tot allò que 
veuen de diferent). 
 
oloren la terra per comprovar que 
realment és molt diferent que la del 
pati (mentre observaven un nen ha 
trobat un insecte  
i els infants fan contestant a partir del 
que troben ells. 
 
treuen el dit de la terra i tapen amb 
molt cura el forat que ha quedat; 
després miren la terra que ha quedat 
al dit: la oloren; diuen si els agrada la 
olor o no, a què fa olor, etc; miren el 
color i la espolsen. 
 

no es poden tocar les plantes perquè no 
els agrada i tampoc es poden arrencar les 
fulles. 
 
alguns infants no compleixen les normes 
que en un principi ha dit 
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Primer en miren el color: l’enciam té 
varis colors.  

 
veuen que hi ha unes fulles.  
 
males herbes (en veuen alguna i la 
treuen); un cop arrencada la miren i 
explica perquè no és bona per l’hort 
(s’alimenta dels aliments de les 
plantes bones). 
 
un nen que juga amb la terra fent-ne 
una muntanya,  
 
els infants observen que no tota la 
terra té el mateix color. Fan 
prediccions i hipòtesis de perquè és 
així. La toquen i veuen que una és 
seca i l’altra molla i s’adonen que hi 
ha una mica de teulada que fa que 
en una part hi toqui la pluja i en l’altra 
no. 
 
Uns infants toquen les fulles d’una 
planta 
  
infants a olorar les plantes i tocar-les 
molt suau per tal que investiguin 
quines són les que fan més olor. Una 
nena s’adona que n’hi ha una que fa 
més olor que les altres i diu que “Fa 
olora  a farigola”  
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els infants la olorin i un nen s’adona 
que no és farigola sinó menta.  
Mentre van investigant veuen que hi 
ha un enciam que ja està a punt de 
menjar. 
Troben l’alta planta, és julivert? 
 
els infants poden escollir entre 
quedar-se a l’hort amb la mestra o 
anar a dins a jugar. Dos dels 
alumnes decideixen continuar a allà  
Fan hipòtesis sobre on la poden 
posar perquè no li toqui gaire el fred i 
es mori. Entre els dos decideixen 
que no la plantaran a la taula de 
cultiu sinó en un torratxa i que la 
posaran al costat del xiprer perquè 
no li toqui tant el fred. 
 
L’any passat en van plantar, i, per 
tant, els infants saben que creixen 
molt i que la torratxa ha de ser gran 
per aguantar-la. 
 
Planten la tomaquera entre els dos 
infants i la van remenant 
 
Després tornen a omplir la torratxa. 
  
Entre tots pensen com s’ha plantar: 
primer s’ha de fer un forat 
 
Els infants responen que no, que la 
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terra s’ha de posar al forat perquè el 
que ha de quedar amagat són les 
arrels perquè puguin xuclar l’aigua. 
El forat que han fet és massa gros i 
els infants diuen el perquè: si hi 
posen la planta la terra li arriba fins a 
les fulles, per tant, fan el forat més 
petit. 
 
Finalment, reguen la planta i miren 
les seves parts (arrels, tija i fulles). 
 
regar 
 

 

 Paper del mestre 

Entrevista  Mestra 
de 
l’escola 

Els ambients estan fets més que tot per això, per l’expressió oral. 
Treballeu sobretot descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges. 
Professorat: Guia, acompanyar els nens, explicar com es fa però deixar que facin perquè fent-ho el mestre no s’aprèn 
tant 
Potenciar l’alimentació saludable. 
Treballes totes les àrees, currículum ocult. 
 

Mare de 
l’AMPA 

Es té la idea que a l’hort s’hi ha d’anar a fer ciències, i no, i lectroescriptura?, puc posar una taula allà per fer un refo rç 
de lectura per exemple, hem d’aprofitar l’entorn, però es té la idea que cada espai si fa una cosa en concret i no, tot 
serveix per tot. 
No passa res si es fa malament, es que ho podem fer malament. 
Has de permetre que es descuidin de regar-los i se’ls mori. 
Paper dels mestres: adaptació curricular. Adaptar-ho per treballar-ho tot. 

 

Observació  la mestra els distribueix pels ambients i cada infant va a la classe que li toca. 
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passa llista dels nens que estan a l’ambient (la mestra no coneix a molts d’ells). 

explica als infants que el dimecres es queden a dins de l’escola per fer diferents activitats: 

explica com funciona el joc 
 
llibres: la mestra explica que no són contes, sinó llibres que expliquen coses sobre la natura, els animals, les plantes...  
 

paisatge: explica que a fora al passadís hi ha un paisatge on s’hi ha de posar imatges al lloc on toca, és a dir, a l’aigua, 

a l’aire, al terra, etc. 

 

els explica una norma molt important 

 
explica que les plantes no estan plantades al terra sinó en una taules de cultiu i, algunes, en torratxes 
la mestra guia  
 
la mestra va fent preguntes: està molla o seca, freda o calenta, etc.  
 
mentre la mestra va fent la explicació 
 
no els renya. 
 

La mestra diu el nom de cada tipus d’enciam que es troba a l’hort. 

Continua parlant de les plantes 
 
Explica  
 
Convida 
 
La mestra diu que hi ha una altra planta que també fa molta olor  
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Fa un recordatori: hi ha plantes per menjar, per fer olor i per fer bonic. 

La mestra aboca la terra perquè s’aireixi 

la mestra demana com s’ha de plantar, amb les fulles cap avall 
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