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Activitat escolar  
Educació primària 

  Fer de pagès  
 
 

 A qui s’adreça  
 
Alumnat de cicle inicial i mitjà de l’etapa de primària.  

 

Lloc  on es duu a terme:  

L’hort de SomEsqueix  o l’hort de l’escola (en el cas que l’escola tingui hort propi). 

Finca Torre Vileta, Urbanització Torre Vileta, Cervelló, 08758. 

Fàcil accés i amb zona d’aparcament.  

 
 Breu descripció:  

 
Amb aquest taller descobrirem la professió de pagès i que coneixerem les funcions bàsiques per 
treballar la terra i l’entorn de l’hort. 

 
 

 Competències que s’hi treballen  

1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Amb aquesta activitat es fomenta 
l’aprenentatge per fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un 
consum racional i responsable. 

2.Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. L’Activitat a l’hort permet treballar 

l’adquisició de valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, aprendre de les 

errades i el treball en equip.  

3. Competència comunicativa lingüística. Durant tota l’activitat l’alumnat aprene  a interpretar i 

expressar de manera adequada en el context de l’agricultura ecològica i el medi ambient.   

4. Competència d’aprendre a aprendre: durant tota l’activitat es fomenta la capacitat d’emprendre i de 

dominar els mètodes d’aprenentatge.  

 

 Objectius:  
 

 Fomentar el vincle amb l’entorn natural i interès per la cura del medi ambient.  
 Conèixer els sistemes agrícoles i valorar el desenvolupament tecnològic necessari per la 

satisfacció de les nostres necessitats alimentàries.  
 Valorar la importància del consum d’aliments frescos i saludables, cultivats amb respecte al medi 

ambient, en front a altres mètodes de consum desequilibrats.  
 Familiaritzar-se amb el treball físic i l’esforç. 
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 Descripció de l’activitat:  

Amb la visita a l’hort de SomEsqueix ens aproparem al sector de l’agricultura i coneixerem de 

primera mà com es treballa en la producció d’horta. L’activitat es centra ens les feines específiques 

que es fan a l’hort: desbrossar, preparar el terreny, la sembra i la recol·lecció. Es treballarà de forma 

rotativa.  
 

Recursos necessaris 

 Terra 

 Eines d’horticultura. 

 Safates de planter. 

 Llavors i planter. 
 
 

 Durada de l’activitat  

L’activitat té una durada de 3 hores aproximadament. 

 

Professionals 
 

  L’activitat està guiada per dos professionals de SomEsqueix.  

  La participació dels mestres és voluntària.  
 

 

 Observacions  

Tot el material és aportat per SomEsqueix. 

Per poder complir amb les garanties sanitàries necessàries tothom ha de portar la seva gorra, esmorzar i 

beguda individual. 


