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L’hort del Pericot

L’Escola Pericot és un centre viu i amb la mo� vació de 
fer projectes que benefi ciïn l’alumnat i tota la comunitat 
educa� va. Valorem molt la relació amb les famílies, la im-
plicació d’aquestes en el dia a dia del centre i tenim la 
sort de comptar amb una AFA ac� va, emprenedora i amb 
ganes de treballar de la mà de l’escola. 

Aquest curs la Comissió Verda del centre, formada per pa-
res, mares i mestres, té entre els seus objec� us la creació 
d’una pe� ta parcel·la d’hort dins el pa�  de la zona de dar-
rere de l’escola, un nou espai que ens ofereix grans opor-
tunitats d’aprenentatge i lleure per als nostres alumnes. 
Aquesta zona s’estructura en dos espais separats per una 
tanca de fusta, l’àrea didàc� ca i la d’esbarjo. D’aquesta 
manera els nostres alumnes tenen una zona de joc gran i 
polivalent i una àrea per potenciar els aprenentatges dins 
d’un entorn natural. 

Així doncs, el passat desembre la Comissió Verda va co-
mençar les tasques de l’hort, adequant el terreny (uns 
30-40 m2) tot traient pedres, plàs� cs, arrels d’arbres i 
d’altres entrebancs que tenia la zona. També hi van pas-
sar el motocultor i s’hi va posar adob ecològic per tal que  
es pogués fer ús de l’hort tornant de vacances de Nadal. 
Actualment ja s’hi han plantat les primeres hortalisses i 
comencem a veure els primers fruits.

L’objec� u principal de l’hort és apropar l’entorn natural 
a l’alumnat d’infan� l i primària, d’aquesta manera es 
dona accés a tots els cursos a treballar-hi i a enriquir-se 
d’aquest espai. Per fer-ho, s’ha fet una graella de torns 
d’ús i cura de l’hort, on els nostres alumnes hi poden rea-
litzar tasques amb la supervisió d’un mestre. 

Aquests fan les feines � piques d’hort: netejar, plantar, re-
gar, fer planter… així com també poden estudiar les plan-

tes i les seves necessitats, a quin temps es poden plantar, 
el valor ecològic dels productes, com es fa el compost… I 
moltes més coses que aniran sorgint amb el temps. Des 
del punt de vista educa� u, se’n pot treure molt de profi t! 
També s’u� litza com a eina transversal per treballar les 
diferents àrees: matemà� ques, llengua, plàs� ca…, i po-
tencia el treball en equip tot respectant la natura. 

Com a espai natural, també permet l’observació de pe-
� ts animalons en el seu dia a dia. Conèixer coses sobre 
els animals presents al nostre hort ajuda als infants a 
perdre una mica les pors i a respectar i comprendre qui-
na és la seva fi nalitat en el nostre món, i la importància 
que tenen. Fins i tot s’hi ha annexat un hotel d’insectes, 
que permet veure in situ els diferents processos vitals 
d’aquests animalons. També s’ha ideat una Aula Verda, 

amb taules de fusta 
a l’exterior i una pis-
sarra, on els nostres 
infants podran gau-
dir d’un espai educa-
� u obert a un entorn 
natural i relaxant. 
Per donar una sego-
na vida a les restes 
orgàniques que es 
generen a l’escola 
u� litzarem un com-
postador que per-
metrà generar terra 
rica en nutrients per 
abonar l’hort, tan-
cant així el cicle verd. 

Així doncs cada aula recollirà les restes orgàniques de 
l’esmorzar que s’ajuntaran amb les del menjador per tal 
de fer aquest compostatge.

Es pot dir que ja tenim l’hort en ple rendiment i segur 
que ben aviat en traurem uns productes ben bons, 100% 
ecològics.
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