CEIP FERNANDO DE LOS RIOS
Hort escolar 2019- 2020

Introducció
En aquest centre treballem amb les clases de Infantil, ens organitzem
amb els grups de colors que ja estan formats amb una barreja de
xiquets/tes de 3, 4 i 5 anys.
¡¡¡ ANEM A L´HORT AMB VÍCTOR !!!

Activitats que realitzem
Recol·lecció de llavors
Aquest blat el vam arreplegar l’any passat, guardarem les llavors al estiu
per enguany tornar a plantarles.

Amb el blat fem la farina i amb la
farina el pa que tant ens agrada.

L’activitat de  extracció de llavors  es una feina entretinguda i
elaborada que els més menuts la fan amb delicadesa i paciencia.

Avuí les llavors son de rave daikon. Es d'origen Japones i el seu nom
significa “gran arrel”. Es molt
sabrós i nutritiu.

Rave

Rave daikon

Plantació d’alls
Els alls te dos parts importants:
1. La part plana de la banda de baix d’on eixirán les arrels, i que será
la que tenim que plantar en contacte amb la terra.
2. La part puntiaguda que eixirán les primeres fulles.

Fem esqueixos
Es la forma de reproduir algunes plantes, agafem un tros i la plantem
directament per a que forme una nova planta, identica a la primera.

El primer dia plantarem en
uns cossiols amb terra,
abono i fibra de coco, per
ajudar a la planta a formar
noves arrels.

Hem triat la malvarrosa i
aquesta és la seua flor.

Passades unes setmanes, ja es el moment de trasplantar directament a
la terra de l'hort.

Regar
Es una de les segues activitats
preferides.
Tenim varies formes de fer-ho:
1. amb arruixadores

2. inundant els cavallons amb la mànega d’aigua.

Per finalitzar aquest passeig per l'hort ens agradaria, que molt
prompte pugem tornar a veure totes les escoles i en especial la de
Infantil del Fernando de los Rios plena de xiquets i xiquetes, donant
vida a l'horta, respirant aire fresc i plenant d'alegria aquests espais tant
necessaris en les escoles.

Aquesta imatge també ens agrada molt, ens anem a casa amb un
gran somriure i no cal dir en paraules el que significa.

