L’aparador 6è

Diari de l’hort

Aquest inici de curs hem estat responsables de l’hort de l’escola. Durant unes quantes setmanes hem dut a terme diferents tasques abans no hem pogut plantar i sembrar. En primer
lloc, vam haver de treure les males herbes i deixar-les assecar per, més tard, posar-les al
compostador. A continuació tocava remoure la terra i marcar les parcel·les i, per acabar,
calia adobar i regar la terra. Finalment, juntament amb els alumnes de parvulari i cicle inicial, va arribar l’hora de la plantada i la sembra. Esperem que tinguem una bona collita!
De tot això, hem anat fent el diari de l’hort. L’hort d’en Pere, l’hem anomenat! Aquí teniu
una mostra d’alguns fragments.

Abans de baixar a l’hort per primera vegada hem vist un video sobre un hort ecològic per
a les escoles. A tots ens ha semblat força divertit perquè ser responsable d’un hort és una
cosa molt nova per a nosaltres! La feina més dura ha estat arrencar les males herbes de l’estiu (...) Héctor Bustos

(...) Avui hem anat a l’hort, però ha estat diferent a la resta dels dies. Entre altres coses, hem
hagut de collir les pastanagues que encara quedaven de l’estiu. Ens ho hem passat pipa!
També hi havia maduixes vermelles com tomàquets. El que m’ha cridat més l’atenció ha
estat l’olor de les plantes aromàtiques i medicinals. Marc Badia

Avui a l’hort hem tret les males herbes que quedaven. Després hem remogut la terra amb
el caveguet, l’eina de fusta amb la part inferior de ferro i forma de pala que serveix per
remoure la terra. Això ens ha portat una bona estona (...) Joan Gil

(...)La feina del Marc i l’Helena ha consistit en acabar de marcar l’hort amb un fil. Com que
no podíem tallar-lo li hem hagut de dir al Pere que el cremés amb un encenedor. Després
el problema ha vingut quan el fil no s’apagava! Finalment hem enterrat el fil en flames sota
la terra humida i s’ha apagat com si res. En fi, avui ha estat un dia molt divertit a l’hort d’en
Pere. Joan Arcas

1r trimestre

Avui, en acabar el pati del matí, hem anat a l’hort d’en Pere .Quan ja hi érem, en Pere ens
ha dit que acabéssim de remoure la terra seca del segon dia. Després hem aplanat la terra
i hem posat les tanques amb els martells petits i els fils per marcar l’hort (…) Xavi Taulé
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