
  

1 

 

 

 

 

Activitats escolars  
Educació infantil 

 

  Els sentits a l’hort  
 
 

 A qui s’adreça  
 
Infants de segon cicle d’educació infantil.  
Activitat adaptada segons el nivell (P3, P4 i P5). 

 

 Lloc on es duu a terme  

Aquesta activitat es realitza a l’hort de Torre Vileta (Cervelló). 

Finca Torre Vileta. Urbanització Torre Vileta, Cervelló, 08758 (Baix Llobregat) 

Fàcil accés i amb zona de pàrquing. 

 

 Breu descripció  

Tot passejant els infants descobreixen l’entorn d’un hort i experimenten amb els seus sentits la 

descoberta dels elements principals: la terra i l’aigua. 

 

 Capacitats que s’hi treballen  

1.Aprendre a descobrir i tenir iniciativa: Amb aquesta experiència es fomenta la curiositat i la iniciativa 

per sentir, observar, explorar i participar experimentalment activitats relacionades amb l’entorn natural. 

2.Aprendre a ser i actuar de forma mes autònoma: Mitjançant els sentits els infants treballen el 
coneixement del cos i la coordinació. 

3.Aprendre a conviure i habitar el món: L’activitat en grup ajuda a promoure la convivència amb els 

altres, proporciona l’aprenentatge de les pautes de convivència i de la resolució de conflictes de forma 

pacífica. 

4.Aprendre a pensar i comunicar: Durant tota l’activitat els infants pensen i s’expressen de forma 
autònoma. 

 

 

 Objectius  

- Observar i reconèixer l’hort i alguns dels seus elements principals: la terra i l’aigua. 

- Observar de manera directa els conceptes relacionats amb els elements principals. 
- Experimentar i ser conscients del que podem aprendre i captar mitjançant els sentits. 
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 Descripció de l’activitat  

El sòl i l’aigua són elements molt presents en la vida dels infants perque cada dia caminen pel carrer,  

els parcs i els jardins i cada dia estan en contacte amb l’aigua, quan beuen, es renten o hi  juguen.  

A partir d’aquest raonament iniciem una observació del sòl de l’hort i de l’aigua. Descobrim com són 

aquests dos elements i la importància que tenen a l’hort. Els explorem a través dels sentits. 

El taller de matí té dues parts diferenciades, a la primera part realitzem l’activitat vivencial, després 

farem  un petit esbarjo on els infants podran esmorzar i acabarem amb una activitat manual on els 

nenes podran tenir un record per emportar-se a casa.   

L’activitat consta de tres part diferenciades: 

 Activitat vivencial. 

 Descans i esbarjo per esmorzar. 

 Activitat didàctica manual 

 

 

1. Activitat vivencial 

LA TERRA 
 

Quina olor fa la terra? Olorem diferents tipus de terra 

Toquem la terra Descobrim la temperatura, si és freda o calenta. 
Si és seca o humida 

Quin color té? Descobrim els colors de la terra 
Quina forma té? Modelatge amb diferents formes. Comportament de la terra en 

contacte amb altres elements 
Els sons de la terra Sentim el so de la terra en diferents situacions. 

 

L’AIGUA 
 

Quina olor fa l’aigua? Experimentem les olors de l’aigua 

Toquem l’aigua Descobrim la temperatura, si és freda o calenta. 
Si és seca o humida 

Quin color té? Descobrim els colors de l’aigua 
Quina forma té? Omplim recipients amb diferents formes. Comportament de 

l’aigua en contacte amb altres elements 
Els sons de l’aigua Sentim el so de l’aigua en diferents situacions. 
A què sap l’aigua? Quin gust té? 

 

 

 Recursos emprats  

 Circuit sensorial 

 Cubells de diferents mides 

 Recipients de formes (regadora, 

got, ampolla) 

 

 

 

 Paletes i rasclets infantils 

 Motlles de figures 
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 2.  Activitat didàctica  

En aquesta activitat es realitzarà una manualitat perquè els infants puguin construir un record per poder 
portar a casa. Manualitat adaptada a cada grup.  

Grup de P3-P4: Pot de vidre amb diferents tipus de terra.  

Grup P5: Pals de pluja amb material reciclat. 

 

Recursos emprats: 

 Pots de vidre amb tapes. 

 Elements de la natura:  pedres, terra, fulles 

 Cordill. 

 Tubs de cartró. 

 Escuradents. 

 Terra i pedres. 

 

 

 Durada de l’activitat  

L’activitat tindrà una durada de 3 hores aproximadament.  

 
 

Professionals 

 
L’activitat serà guiada per dos professionals de SomEsqueix.  
L’acompanyament i participació dels i les mestres és voluntària.  

 

 

Observacions 
 
La diferència de nivell està determinada pels continguts de les fitxes didàctiques que es treballen amb 
cada grup. 
 
Tot el material és aportat per SomEsqueix. 
 
Per poder complir amb les garanties sanitàries necessàries tots els infants han de portar la seva gorra, 
esmorzar i beguda individual. 


