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Introducció
Al centre escolar del San Juan de Ribera no hi ha espai per tindre un
hort, per això vam demanar una parcel·la en el Horts Socials de
Burjassot, i ja fa uns anys que la tenim.
Els cursos que enguany participen són els de 3er i 4º de primària.
Tenim la sort de que es
situen molt prop de
l’escola i podem anar
donant un agradable
passeig.

Horts Socials Burjassot:
¿tenim alguna norma en ells?

Per suposat, sempre hem de caminar per els camins delimitats, no
entrar en cap hort que no siga el nostre.
Tampoc podem agafar cap hortalissa ni flors del veïns i veïnes, perquè
igual que “la terra és de qui la treballa” els seus fruits també.

Desde aquest espai volem agrair a les persones que alguna vegada ens ha
regat el nostre hort ja que no tenim la disponibilitat de anar qualsevol
dia per fer-mos càrrec d’aquestes tasques.

… i ja ens anem a vore com está el nostre hort!!!

PASSEIG

FOTOGRÀFIC DE L'HORT

Quina és la aromàtica que tenim al arribar a la nostra parcel·la?

Amb ella es fan perfumes (perquè fa molt bona olor), i hem fet a classe
alguns sacs d’aquesta flor per a deixar als nostres calaixos de roba o baix
del nostre coixí del llit perquè també té efectes relaxants.
Ja ho saps ?

Molt bé...
Espígol o Lavanda.

La següent flor té un nom una miqueta més difícil però ho he dit moltes
voltes, a veure si te'n recordes...

Les seves flors es
poden menjar, són
un poc picants.
També poden ser de
color taronja i
grogues.

Es diu Caputxina originaria de la serralada del Andes desde Bolívia a
Colòmbia.
...i la última planta aromática que també hem parlat moltes vegades en
clase es aquesta :

Té moltíssims usos
medicinals i
culinaris, pero el
que mes parlem es
el de netejarse les
dents i enfortir le
genibes, aixi com
cicatrisar i curar les
xicotetes ferides
dins de la boca
quan ens mosseguem, per aparatos dentals o llagues. Es la Sàlvia.

Hortalisses i fruites 

Les Bledes

Els Cards

Les següents plantes encara estan menudes per què desde que vam
deixar d’anar a clase no hem pogut anar a cuidarles. Jo aniré a partir
d’ara i aniré enviant fotos de les següents setmanes a veure si creixen.
Si podem tornar a l’escola anirem a replegar els seus fruits.
La Carabasseta

El coriandre

Les maduixes

Están començant a agafar color.

Les faves

Espere que vos haja agradat aquest passeig per el nostre hort, prompte
tindré més fotos de com evoluciona i vos les ensenyaré.
Una abraçada molt forta per a tots i totes .
Tenim guardians de l’hort que el mantenen amb vida.

