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De l’hort escolar a l’Horta de Lleida (1)

Al voltant dels conreus i les varietats

• Quins són els conreus d’una zona? Per què són 

aquests i no uns altres?

• Què són les varietats d’un conreu i per què n’hi ha?

• Augmenten o disminueixen el nombre de varietats? 

Per què?

• Què són les varietats tradicionals o locals?

• Les varietats tradicionals de l’Horta de Lleida

• Com triem les varietats del nostre hort?

• Com podem fer un recull de llavors?

• Com podem seleccionar les nostres llavors?



• Quins són els conreus d’una zona? Per què són 

aquests i no uns altres?

• Què són les varietats d’un conreu i per què n’hi ha?

• Augmenten o disminueixen el nombre de varietats? 

Per què?

Anem al mercat, i/o al supermercat!



Què hi ha al meu hort?

Horts del món

• Origen dels aliments que ara 

tenim al nostre hort

• Quins han arribat d’altres 

llocs? Com han arribat? Per 

què s’han conreat aquí?

• Recollir totes les troballes en 

un mapa.

• Quins aliments hi ha als 

horts d'algun país (o 

continent)? 

• Els podem trobar 

comercialitzats aquí?

• Podem conrear-ne algun al 

nostre hort?

• Té aquí algun “parent”?



Seguir cultius 

al llarg del curs 

escolar 

(i varietats)



Col·lecció Cicle Vital (La maduixa)





• Formulació i 

comprovació d’hipòtesis

• Observació i registre 

d’informació

• Escrit

• Dibuix

• Fotografia,...

• Extracció de conclusions



Pep Vidal - CDEC



Pep Vidal - CDEC



• Comunicació de resultats

• Difusió del treball realitzat







EL CURRÍCULUM ÉS A TOT ARREU!



Recollida 

d’informació de 

padrins, 

pagesos, 

viveristes, 

consumidors...

• Entrevistes

• Reportatges

• Calendaris de pagès

• Dites, refranys,...



Alimentació i 

cuina

• Propietats nutritives

• Grups d’aliments

• Com cuinar...

• Recull de receptes 



"La cuina de l'Horta, la cuina de casa"

Editat per Pagès editors i promogut per la 

regidoria de Serveis Personals i Salut 

Pública, recull 80 receptes de plats 

tradicionals de Lleida a partir de les 

receptes casolanes de les dones de les 

associacions de l'Horta de Lleida

Cordill

“De l’hort al rebost”
Receptes per a fer 

conserves amb els 

productes de l’hort

Text i dibuixos:

Sol Cots











Col·lecció de llavors – ESC Enric Farreny, curs 1314






