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1 Situació d'interés

          

Serà capaç la humanitat de produir suficient aliment en el futur per a tothom?  

Seríem capaços de produir aliments en condicions controlades artificialment en un ambient 
hostil, com pot ser un altre planeta o la Lluna? 

El problema de l'alimentació és en l'actualitat una de les nostres principals preocupacions. 

Atendre-la constitueix un repte per al qual hem d'estar preparats.

             

Des de l'antiguitat els éssers humans han 
cultivat la terra per a obtindre aliment. Hui dia 
també necessitem fer-ho, i encara que pensem 
que les tècniques són més avançades, 
bàsicament es basen en els mateixos principis. 
No obstant això, l'augment de la població i 
l'evolució de les societats ha fet que els terrenys 
de cultiu hagen disminuït i que aquesta activitat 
no siga tan atractiva per a la gent jove. 

El despoblament del món rural, l'edificació massiva, les polítiques econòmiques orientades 
cap al monocultiu i la falta d'incentius per a dedicar-se a l'agricultura són algunes de les 
situacions socials que posen en perill un futur agrícola sostenible. 

Coneixes altres iniciatives per a recuperar les terres de cultiu? 

En quins llocs del teu entorn podries fer un cultiu?

Dissenya i planifica un hort en el teu institut. 

Hauràs de tindre en compte: 

• El terreny del qual disposes 

• La composició química del sòl 

• la llum i orientació de la parcel·la 

• la textura del sòl. 

• La climatologia 

• Les varietats de plantes que poden funcionar 

• La disponibilitat de reg 

    

En el centre arqueològic de 
Moray, al Perú, podem trobar 
unes construccions circulars 
que conformen terrasses 
concèntriques. En aquestes 
terrasses es feien cultius de 
diferents tipus de creïlla i dacsa. 
Se sap que en les més 
profundes la temperatura era 
major que en les més altes. 

D'aqueixa manera podien 
experimentar amb diferents varietats vegetals a diferents altures. Per això 
es considera el primer laboratori agrícola del món. 

 https://cutt.ly/incalab  

El personatge d'aquest vídeo ens mostra la dedicació i 
vocació que requereix l'ofici de llaurar la terra. 

https://cutt.ly/oficillaurador

Els veïns que ens mostra aquest vídeo, sembla que han 
trobat una solució. https://cutt.ly/veinsbeni  

https://cutt.ly/oficillaurador
https://cutt.ly/incalab
https://cutt.ly/veinsbeni


Un hort és un espai que es dedica al manteniment de plantes que, en la  
seua majoria, ens proporcionaran aliments, bé siga en forma de fruits,  
de llavors, d'arrels o de tota la planta. Encara que la forma de l'hort, 
 de manera tradicional, es desenvolupava sobre terra, existeixen, en  
l'actualitat, moltes altres modalitats de cultiu que utilitzen suports  
de diversos tipus i en els quals les plantes creixen en condicions més o 
 menys controlades. 
Un dels elements que més influeix en les  
característiques que tindrà l'hort és la quantitat d'aigua de què  
disposa el terreny, la qual cosa conformarà hort de regadiu, quan siga  
abundant, o de secà, quan siga més escassa. 
També tindrem diferents  
tipus d'hort que podran mantindre a uns tipus o uns altres de plantes en 
 funció de la composició química del sòl i en funció de factors externs  
com la llum del sol, el vent… Per exemple, al cultiu que li arriba la  
llum solar creixerà millor que el que estiga totalment en l'ombra, fins i 
 tot pot arribar a no créixer. Per tant, hem de plantejar-nos abans de  
començar a construir el nostre hort quina seria la millor distribució  
del terreny, per a això haurem de fer un esbós i posteriorment el  
croquis del qual seria el nostre futur hort, tenint en compte les  

dimensions del terreny i els factors externs. 

Un ESBÓS, és un dibuix a mà alçada, 
realitzat sense utilitzar eines de dibuix 
(regla, esquadra, ….) representa una 
primera idea, amb poc detall. 

El CROQUIS, és un dibuix a mà alçada amb més detall que l'esbós, dona més 
informació ( mesures, materials, etc… )
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Com funciona un hort?01   

Tot el que es necessita saber2
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Activitat 1.1

Tenint en compte el trosset de terra que disposem en l'institut per a construir l'hort, el 
tipus de cultiu a cultivar, els factors externs que els afecta, etc… realitzarem l'esbós i 
el croquis del nostre hort.


La idea dels veïns de *Benimaclet ha calat profund en alguns altres municipis de la 
Comunitat Valenciana, tal és així que el Consistori de la nostra localitat ha destinat un 
espai perquè els veïns puguen crear la seua pròpia horta. Davant la gran demanda de 
sol·licituds, s'ha procedit a un sorteig corresponent una d'elles a la família Fabregat, 

que ve delimitada per les fites (punts) tal com es mostren en el següent dibuix facilitat 
pel propi ajuntament:


Sonia, la més xicoteta dels tres fills, cursa 1r d'ESO i ha mostrat el seu interés a 
treballar la terra, ja que des de xicoteta acompanyava al seu avi al camp. Aquest 
interés li ho ha contagiat a tres de les seues amistats de classe, Joan, Marta i Paco,

que volen experimentar amb quatre tipus de cultius diferents, davant la cosa el seu 
pare els cedeix el terreny sempre que facen bon ús del mateix.


Per a això comencen fent un pla a escala 1.500 per a estudiar millor la situació. Es 
plantegen barrar-ho,


1. Quants metres de tanca es necessitaran si volen cobrir-ho sencer, tenint en 
compte que la distància entre cada dues fites (punts), segment, ve expressat 
en el pla que han fet?


2. Si el metre de tanca costa 13'25 €, i s'estima que cada metre lineal costa 
col·locar-lo 10 minuts i els operaris cobren a 20 €/h. Quant costarà tancar-ho 
sencer?


3. Disposen d'un pressupost inicial de 500 € i s'han quedat curts, així que 
decideixen deixar sense barrar l'espai comprés entre les dues fites 
consecutius que més s'ajuste per defecte al pressupost. Quin segment 
deixaran sense barrar?


4. Quant mesurarà en aquest cas la línia poligonal oberta que ha quedat?


5. Completa els espais en blanc per a enllestir el text:


Un ______________, és una superfície plana limitada per una línia poligonal 
tancada. Dos segments de la línia poligonal que concorren en un vèrtex formen 
un _____________. Aquells angles que tenen un vèrtex i un costat en comú, 
reben el nom de ____________________ . La suma un angle interior i el seu 
corresponent exterior és de ___________º.


6. Classifica els angles interiors del polígon que es forma atenent la seua 
amplitud segons l'aparença d'aquests.Com serà el polígon, còncau o convex?


7. Explica com mesuraries cadascun dels angles interiors.


8. Sense necessitat de mesurar cadascun dels seus angles interiors, podries 
saber quant mesuren la suma de tots ells? Explica-ho 

Actividad 1.2

1.

http://aquests.Com
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9. Utilitza Geogebra per a mesurar cadascun dels seus angles partint del dibuix del pla 
anterior.


A ells se'ls ha ocorregut aquesta distribució de la imatge de la dreta. Tracta de trobar 
altres maneres de fer-ho. A partir d'aquest moment ja estan en condicions de calcular 
les àrees de cadascuna d'elles i per tant l'àrea total.


10. És evident que sempre que es disposa de tres vèrtexs es pot construir un triangle, però 
imaginem la següent situació: Joan, Marta i Paco han trobat cadascun d'ells una tanca 
rígida i pensen aprofitar-la per a voltar un hort triangular unint els extrems de 
cadascuna de les tanques oposades. Podran sempre aconseguir el seu objectiu? 
Analitza cadascun d'aquests casos (pots fer una representació en *Geogebra) i extrau 
les conclusions pertinents.


a. Joan troba una tanca rígida de 2 metres, Marta una de 3 metres i Paco una de 6 
metres.


b. Joan troba una tanca rígida de 2 metres, Marta una de 3 metres i Paco una de 4 
metres. 

Tenen clar que volen realitzar quatre tipus de cultius diferents donades les 
característiques del terreny: zones d'ombria i de major quantitat de sol, la proximitat o 
llunyania a la presa d'aigua… per a això acorden que un siga un quadrat i 
necessàriament dos triangles rectangles.


11. Podries ajudar als nostres amics en el disseny?


12. Calcula les àrees I, II, III, IV i total.


En la zona I, més pròxima al punt de regadiu decideixen plantar cebes, si els caballons 
han de ser paral·lels i entre una planta i una altra cal deixar 15 cm i entre caballons mig 
metre.


Quants plantons de cebes he de plantar?


             
Dibuixa un triangle coneixent la longitud dels seus tres costats.Es podrà construir 
un triangle en qualsevol cas o hi ha algun tipus de restricció? Descobreix-ho.


Entra en el següent enllaç de Geogebra i observa com es construeix pas a pas 
movent el botó lliscant

https://www.geogebra.org/m/hye6t2kt

Orientació didàctica: Les figures geomètriques estan a tot arreu i han d'observar-se, 
definir-se i classificar-se segons diferents característiques. Des de les simples línies 
poligonals, fins als diferents tipus de polígons segons la seua regularitat o no, els seus 
costats i els seus angles. Així mateix és imprescindible el coneixement de la classificació 
dels angles: interns, externs, complementaris, adjacents, etc. per a un coneixement 
integral dels polígons. Totes aquestes característiques contextualitzades les podem 
trobar en https://cutt.ly/agV6pl1. Addicionalment, per a reforçar el contingut teòric i 
aconseguir mesures concretes sobre els diferents elements dels polígons, és útil la 
utilització de l'eina Geogebra.

https://www.geogebra.org/m/hye6t2kt
http://costats.Es
https://cutt.ly/agV6pl1
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
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19. Si la base d'un triangle pot mesurar entre 50 i 126 cm, Com afecta a l'altura que 
la tomaquera pot aconseguir? Pista: calcula l'altura del triangle que formen les 
canyes en aquests dos casos. Quan tindran una altura major?


20. La zona III de l'hort de la família Fabregat té forma de trapezi rectangular i han 
decidit subdividir-la en dues zones. Una d'elles tindrà forma de triangle rectangle i 
en ella col·locaran un hotel d'insectes, mentre que en el rectangle restant 
realitzaran una plantació arbòria. Analitzem aquesta última zona:


a. Quines són les dimensions reals de la zona d'arbres?


b. Els xicotets arbres que es plantaran hauran d'estar separats entre ells 5 
metres. A més també hauran d'estar a 5 metres de la vora llarga de la zona 
de plantació i a 3,5 metres de la vora curta. Amb aquestes condicions, 
quants arbres es poden plantar? Realitza un esquema de com quedaria la 
plantació d'arbres, representant amb un punt el lloc en el qual es col·locaria 
cadascun dels arbres.


c. En l'esquema que acabes de realitzar la distància d'un arbre al seu company 
consecutiu, tant en horitzontal com en vertical, és de 5 metres, però quina 
és la distància entre dos arbres consecutius que es troben en diagonal?


d. Quina és la major distància de separació que podem mesurar entre dos 
arbres d'aquesta zona de cultiu?


e. Fixant-te en l'esquema realitzat, és possible passejar d'un arbre a un altre 
passant per tots i sense passar dues vegades pel mateix arbre? Dibuixa el 
passeig que realitzaries indicant quin tipus de línia poligonal has recorregut.


f. El preu dels plançons és de 8 euros per unitat, però si comprem més de 20, 
en el viver ens faran un descompte del 10% sobre el preu final. Quant 
abonarem per la compra total dels plançons? Si afegim un tutor per a cada 
arbre perquè aquests es mantinguen perpendiculars al sòl, i cada tutor té un 
cost de 2 €, quina serà la suma total de la nostra despesa en el viver?


14. Disposa el màxim de entutorats triangulars en el camp quadrat, i calcula 
quantes mates tomaqueres necessitaries en total, sabent que es planta una 
davall de cada triangle.


15. Quantes canyes necessitaré en total?


Les canyes es lligaran amb corda de pita, tenint en compte que per a cada unió es 
necessiten 30cm,


18.    Quin nom reben els angles en els quals lliguem les dues canyes en la part 
superior? Diferència entre consecutius, adjacents, suplementaris, oposats pel vèrtex.


17.    Quin nom rep el triangle sobre la base de la mesura dels seus costats?I segons 
la mesura dels seus angles? Dibuixa tots els casos nomenant els angles amb lletres 
majúscules i els costats oposats als mateixos amb la mateixa lletra però en minúscula.

En la zona II, el quadrat el dedicaran a plantar 
tomaqueres, com veiem en el dibuix 
necessitarem canyes lligant-les formant 
triangles. La distància entre les canyes de la 
base és de 50 cm, l'altura de cadascuna de 
2 m estan clavades en el sòl 10 cm i per la 
part superior estan lligades a unes altres deu 
centímetres dels extrems d'on sale una altra 
canya, en els punts mitjans es lliguen amb 
altres canyes de manera transversal, com es 
pot observar en la imatge. Entre un triangle i 
el següent deixe 1 m de distància, i entre un 
cavalló i cavalló deixem una distància d'un 
metre.


A mesura que vaig movent el punt P el triangle 
que formen les canyes va variant i 
consegüentment els angles interiors i l'altura 
d'aquest.

  Entra en el següent enllaç i comprova els teus 
resultats https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy

             
El món real no és pla, encara que així és com estem considerant el 
terreny del nostre cultiu. Com serien les coses en un món totalment 
pla? I sobretot, com percebrien el nostre món tridimensional 
els habitants d'aqueix món? Edwin Abbott Abbott va ser un 
escriptor anglés que va escriure una novel·la basant-se en 
aquesta idea: Flatland (Planilandia en castellà/Planilàndia en 
valencià). Pots veure una pel·lícula d'animació basada en el 
llibre en el següent enllaç:  https://cutt.ly/Xf4ciYm

https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy
https://cutt.ly/Xf4ciYm
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1. El rectangle adjunt té una àrea de 96 m² , els punts H i I, divideixen a la base en tres 
parts iguals i el punt E és la intersecció de les seues dues diagonals. Podem observar 
que en unir aquests punts i els vèrtexs de la base del rectangle, es formen tres 
triangles.


a)  Com són entre sí els tres triangles?


b)  Quina és l'àrea de cadascun d'ells?


c)   Atesa la longitud dels seus costats, 
Com els denominarem?, i si ho fem 
respecte a la mesura dels seus angles?


2. La següent figura està formada per quatre quadrats i tres triangles equilàters, i té un 
perímetre de 98 cm.


3. Divideix el següent *trapezio rectangular en quatre parts iguals que continuen sent 
trapezios cadascuna d'elles. Explica com ho has fet.

  L'hort fractal, “romanesco”.. 

https://cutt.ly/3f4ct1c 

Activitat 1.3

En la figura adjunta hem partit d'un rectangle ABCD de costats “a” i “b”, sobre 
cadascun d'ells hem prolongat els seus costats altre punt, és a dir DE té una 
longitud doble que DC i així successivament per als altres tres costats.


Quina relació existeix entre l'àrea del rectangle ABCD i el paral·lelograms EFGH?


Sonia, Joan, Marta i Paco estan emocionats amb l'hort i han fet un concurs entre 
ells per a veure qui realitza el disseny més creatiu d'un hort virtual. Marta ha sigut la 
vencedora amb el disseny de la figura adjunta i ha explicat als seus amics com l'ha 
construïda alhora que els planteja alguna qüestió sobre el disseny:

Activitat 1.4

a)    Quina és l'àrea de cada quadrat?


b)    Quina és l'àrea de tota la figura?

https://cutt.ly/3f4ct1c
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En un hort hi ha elements inerts (aigua, sals minerals i partícules de diferent 
grandària) i éssers vius. Per això diem que el sòl està compost per una fracció 
mineral, una orgànica, aigua i aire distribuïts per xicotets buits, entre els quals 
s'estableix un equilibri que afavoreix la fertilitat de la terra. 

Si realitzem un tall al substrat, la fertilitat es concentra en els 20-30 cm primers 
de sòl, coincidint amb la zona on desenvolupen les seues arrels la majoria de 
les espècies que utilitzem en agricultura. Els arbres fruiters desenvolupen 
sistemes radiculars més profunds. 

En tot sòl hi ha matèria orgànica, anomenada humus. En un sòl del desert pot 
estar en una proporció de l'1%, mentre que en una torbera la proporció arriba 
al 100%. Una xifra mitjana comuna a bastants sòls seria la d'un 5% (2% de 
carboni).  

Està formada per restes d'organismes morts, excrecions, etc.; tan 
profundament transformats que ja no pot advertir-se, normalment, la seua 
estructura original. L'humus es troba, en la seua major part, adherit a l'argila. 

Organismes vius a terra 

En l'hort, com en el medi natural, conviuen en equilibri una gran varietat 
d'éssers vius (especialment insectes i microorganismes) que estableixen 
relacions entre ells de manera que conformen un sistema harmònic sempre 
que les condicions del mitjà no es vegen alterades. Els bacteris i els fongs es 
troben en gran quantitat en el sòl i la seua biomassa supera a la de la resta 
d'organismes que viuen en ell. En la zona més superficial i il·luminada viuen 
també algues, en el seu major parteix diatomees i també xicotets animals com 
a àcars, col·lèmbols, porquet de sant antoni, larves d'insectes, cucs, etc. De tots 
ells parlarem àmpliament més endavant, encara que en aquesta unitat 
tractarem sobretot les plantes, que són les protagonistes del nostre hort.

Fuente: CEACV

zona fèrtil detritus orgànics
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HOTEL DE INSECTES

Com pots observar les formes poden ser molt variades. Hauràs d'utilitzar la teua 
imaginació i creativitat, i aguditzar l'enginy, per a realitzar dissenys que segur atrauran 
insectes. Així segur que tindrà molta activitat!

 

En el següent enllaç, pots accedir a una informació que inclou a un 
breu vídeo del programa “Volant vaig” de Jesús Calleja en el qual 
s'explica com es van construir un parell de grans hotels d'insectes 
en les Hurdes per a contribuir a salvar les poblacions d'abelles que 
estan en perill a la comarca i que són fonamentals per a la seua 
supervivència.   https://cutt.ly/Lf4vod1     

 

I en aquest altre, pots veure com alumnat d'un mòdul de 
fusteria i moble del Centre de FPA Misericòrdia de València, va 
construir els seus propis hotels d'insectes, a més de caixes niu 
per a ocells i ratapinyades: 

https://cutt.ly/Tf4vAUO 
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Els insectes i altres artròpodes com els centpeus tenen fama de ser perjudicials, 
perquè molts d'ells, especialment en la seua fase larvària, s'alimenten de les 
plantes i fruits de les plantes que cultivem i es converteixen en plagues. No obstant 
això, hi ha molts altres que, no solament no perjudiquen les plantes, sinó que els 
aporten beneficis i fins i tot els cal resulten imprescindibles per a la seua 
reproducció. El cas més conegut és el de les abelles, però existeixen multitud de 
papallones, escarabats i altres insectes que participen en la pol·linització de moltes 
plantes amb flors.

Per a afavorir l'existència d'aquests insectes tan importants per a la pol·linització, es 
construeixen els anomenats hotels d'insectes.

Són instal·lacions on es depositen branques, restes 
de materials petris o de construcció (roques, rajoles 
o teules), trossos de troncs, etc. amb l'objectiu 
d'allotjar als insectes beneficiosos (marietes, 
abelles, etc.) i protegir la seua existència, fent que 
formen part de l'ecosistema dels horts en els quals 
se situen. Són estructures que no estan sotmeses a 
massa esforços (el pes dels objectes del seu interior, 
bàsicament), però que han d'estar realitzades 
generalment amb fusta i metall, que resistisquen les 
inclemències meteorològiques de l'exterior 
(protegint als insectes de les mateixes).

 
https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/

Si vols saber més sobre els hotels d'insectes, 
Què són i per a què serveixen?

https://cutt.ly/Tf4vAUO
https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/
https://cutt.ly/Lf4vod1
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Activitat 1.5

Et proposem que dissenyes un hotel d'insectes en el qual apareguen almenys les 
següents figures geomètriques, que faran el paper d'habitacions. Un trapezi rectangular, 
un cercle inscrit en un quadrat, dos rectangles, triangles. Ací et vam mostrar un exemple 
fet amb Geogebra. Calcula també els angles interiors, la superfície total de què 
disposem… 

Quines figures geomètriques identifiques en aquest 
hotelet? Quants triangles visualitzes? Quin tipus de 
triangles són atenent els seus angles i costats?

Una altra segona opció podria tindre la 
següent estructura

Si el pla estiguera a escala 1.100. Calcula: 

a) Superfície total de la caseta 

b) Diàmetre de cadascuna de les 
figures circulars, superfície de 
cadascuna d'elles. 

c) En el prestatge dedicat als tubs 
circulars (circumferències), Quina 
superfície queda entre els diferents 
tubs? 

d) Indica la mesura dels angles interiors 
de les figures poligonals 

En els horts a vegades se'ns colen també caragols, les formes geomètriques dels 
quals en forma d'espiral no deixen de cridar-nos l'atenció 

 

Descobreix la sorprenent relació entre l'espiral d'un caragol, el 
creixement de les fulles de les plantes i el número auri i la 
successió de Fibonacci. En el següent vídeo del programa “” 
ens l'explica fins al minut 5:49 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic 

Activitat 1.6

Si totes les circumferències són iguals i tangents 
entre si i tenen un radi de 5 cm. Quina és l'àrea 
de la zona pintada de groc? 

Si totes les circumferències són iguals i tangents 
entre si i tenen un radi de 4 cms. Quina és l'àrea 
de la zona pintada de groc? 

Dins d'una de les seccions de l'hotel d'insectes s'estan assajant diferents dissenys. 
En el primer d'ells, dins d'una rajola de secció hexagonal s'han introduït sis canyes 
amb les següents peculiaritat: 

En el segon dels dissenys, s'ha introduït el mateix nombre de canyes en un tub 
segons les característiques de la següent figura: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic
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Activitat 1.7

Tot el que es necessita saber

Per a ser capaços de distingir la matèria inerta dels éssers vius, hem de conéixer les 
característiques que distingeixen tots dos. Comprova si eres capaç de realitzar 
aquesta distinció mitjançant la següent activitat:

Com hauràs comprovat, no és tan fàcil, perquè existeixen objectes que, en el seu moment, van 
formar part d'éssers vius i, per tant, estan compostos pels mateixos materials, però no tenen 
vida. 

Els éssers vius han ocupat tots els racons del planeta, però, Quines característiques tenen en 
comú tots els éssers vius que els diferencien de la matèria inerta? Investiga i redacta una llista 
d'almenys 5 característiques que els diferencien. 

Per a determinar què és i que no és un ésser viu, haurem de valorar si l'objecte en qüestió 
compleix les funcions que caracteritzen als organismes, que s'agrupen en: nutrició, relació i 
reproducció.

Una de les característiques dels éssers vius és que estan formats per cèl·lules, la qual cosa va 
quedar establit en el que es coneix com la teoria cel·lular (M.J. Schleiden y T. Schwann en 
1839): 

• Tot ésser viu està format per una o moltes cèl·lules 

• La cèl·lula és l'estructura més xicoteta que compleix amb totes les funcions vitals. 

• Tota cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula per divisió d'aquesta. 

 

Indica per què alguns dels éssers assenyalats no són éssers vius

Activitat 1.8

https://cutt.ly/NggqFny
LA TERRA: UN PLANETA HABITAT 

La Biologia i la Geologia són ciències que manegen gran quantitat de paraules i és 
convenient disposar d'un espai en el qual trobar de manera fàcil i ràpida el seu 
significat. Així, en els següents paràgrafs trobaràs una sèrie de termes relacionats 
amb la cèl·lula que potser no coneixes. Et proposem que elabores un glossari de 
termes buscant la seua definició en el teu llibre de text, una enciclopèdia o un 
cercador. A continuació, t'indiquem alguns d'aquests termes, però tu pots afegir 
més, tots aquells que penses que pots necessitar. Conserva aquest glossari i 
completa'l amb més paraules que pugues trobar en altres temes:

• Flagel·le 

• Ribosoma 

• Cromosoma 

• Lisosoma 

• Citoesquelet 

• Vacúol 

• Centríol 

• Reticle endoplàsmic o 
endoplasmàtic 

• Nucli cel·lular 

• Orgànul cel·lular 

• Paret cel·lular 

• Cloroplast 

• Mitocondri 

• Aparell de Golgi 

• Cili 

Activitat 1.9

  LA TERRA: UN PLANETA HABITAT

https://cutt.ly/gfFkJLG 

https://cutt.ly/gfFkJLG
https://cutt.ly/NggqFny


Entre les cèl·lules eucariotes podem trobar dues organitzacions diferents: la cèl·lula eucariota 
animal: sense paret cel·lular ni cloroplasts però amb centríols i la cèl·lula eucariota vegetal: 
amb paret vegetal i amb cloroplasts. 

En totes dues cèl·lules eucariotes existeixen tres parts fonamentals: 

• la membrana plasmàtica, un embolcall fi que envolta a la cèl·lula i permet l'entrada i eixida de 
substàncies i on es poden trobar estructures per al moviment de la cèl·lula com a cilis i flagels. 

• el citoplasma, gel on suren els orgànuls cel·lulars de funcions diverses i específiques com els 
mitocondris (orgànul que dóna energia a la cèl·lula) i els ribosomes (orgànul que sintetitza proteïnes) 

• el nucli, on trobem el material genètic, els cromosomes. 
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Des que es van descobrir les primeres cèl·lules en el segle XVII la tècnica i la ciència 
han avançat considerablement. Com més avançava més es coneixia de l'interior 
cel·lular, la qual cosa va permetre descobrir que existeixen dos tipus fonamentals de 
cèl·lules: 

•  la cèl·lula procariota, sense nucli i pocs orgànuls cel·lulars.. 

•  la cèl·lula eucariota, amb nucli i molts i variats orgànuls cel·lulars. 

CÈL·LULA ANIMAL

CÈL·LULA VEGETAL

La cèl·lula vegetal té una 
gruixuda paret que recobreix 
la membrana plasmàtica, 
anomenada paret cel·lular. 
Està formada per cel·lulosa i 
li dóna rigidesa i suport a la 
cèl·lula. Totes les cèl·lules 
vegetals posseeixen a més 
plasts. Aquests orgànuls 
acumulen substàncies 
diverses. Si la substància que 
acumulen és un pigment de 
color verd anomenat 
clorofil·la (imprescindible per 
a fer la fotosíntesi) es diu 
cloroplast.

Activitat 1.10
Observa els dos dibuixos anteriors de la cèl·lula animal i vegetal. Alguns 
orgànuls apareixen en ambdues, i altres són exclusius de la cèl·lula animal o 
vegetal. Completa la taula següent amb els noms dels orgànuls en la columna 
que corresponga.


Comuns a ambdues Exclusius cèl·lula animal Exclusius cèl·lula vegetal

  Vídeo sobre els orgànuls cel·lulars i la teoria cel·lular. 

https://vimeo.com/170125778 

Membrana

plasmàtica

Centriol

Ribosomes

Mitocondri
Citoesquelet

Nucli
Retícle 
endoplasmàtic

NuclèolAparell de Golgi

Retícle endoplasmàtic

Paret cel·lular

Nucli

Aparell de Golgi

Vacúol

Plast

Citoesquelet

Nuclèol

Mitocondri
Ribosomes

https://vimeo.com/170125778
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02   Què necessita un hort? 

Per a mantindre vius als organismes de l'hort, és necessari disposar de materials que 
depenen de la mena de nutrició que desenvolupa l'organisme. El més comú és que els 
organismes que cultivem siguen plantes, però també es poden cultivar fongs o 
incorporar al nostre hort una zona de cria d'animals, com a gallines o conills, per 
exemple. 

Perquè les plantes sobrevisquen sobre un sòl determinat, aquest ha de ser fèrtil, la qual 
cosa significa que en necessari que s'aporten els nutrients que les plantes necessiten i 
posseïsca una textura que: 
Permeta el desenvolupament de les arrels i la seua subjecció. 
Retinga aigua per a mantindre la humitat però, al mateix temps, permeta que dit aigua 
s'infiltre i no s'acumule en excés, és a dir, que siga permeable però no en excés. 

A més, la seua orientació haurà de ser horitzontal per a evitar que els materials es vegen 
arrossegats pendent a baix 

Textura del sòl 

La textura del sòl ve determinada per les grandàries relatives de les partícules que el 
componen. Entre elles, trobem: 
A més, existeixen diverses substàncies solubles (sals minerals) que, quan el sòl s'asseca, 
es presenten en forma de cristalls, així com matèria orgànica en forma d'humus i gasos. 

En funció de la quantitat de cadascun dels tipus de partícules, es donaran unes 
característiques que faran el sòl més o menys fèrtil per als uns o els altres tipus de cultiu 

(no és el mateix cultivar arròs, que requereix una inundació periòdica i, per tant, sòls 
menys permeables, que un altre tipus de planta que requereix que el sòl siga més 
permeable). 

Quan abunden molt les partícules de grandària arena es diu que el sòl té textura 
arenosa, si són els llims textura llimosa i si són les argiles, textura argilenca. Un sòl amb 
mescla dels tres components es diu textura franca i és el més beneficiós, perquè un sòl 
que posseïsca fraccions gruixudes i fines en proporcions adequades és un sòl equilibrat, 
sent lleuger, airejat i permeable. Un sòl amb textura predominant en qualsevol de les 
fraccions (sòl arenós, argilenc o llimós) sempre serà deficient per alguna causa. 

Activitat 2.1


Com es nodreixen els éssers vius d'un hort? Després de consultar l'enllaç anterior, 
elabora una taula amb dues columnes, i escriu en una d'elles exemples d'éssers 
vius de nutrició autòtrofa que puguen aparéixer en un hort, i en l'altra de nutrició 
heteròtrofa.


TIPUS DIÀMETRE OBSERVACIONS

graves >2,0 mm Aporten permeabilitat, però dificulten la subjecció. Detenen 
l'ascensió capil·lar de l'aigua, impedint l'excessiva evaporació, 
també disminueixen la cohesió de terra, de manera que haurà 
millor ventilació i drenatge i serà més fàcil de treballar.

sorres 00,5-2,0 mm Aporten permeabilidad.No tenen capacitat de retenir aigua.

llims 0,002-0,05 Menor permeabilitat. Intermedis entre sorres i argiles.

argiles <0,002 mm Impermeables. no tenen ventilació i els sòls abundants en elles 
s'encharcan amb facilitat.

Cadascun dels éssers vius té unes necessitats en funció de la mena de nutrició, que pot 
ser autòtrofa o heteròtrofa. Aquesta unitat didàctica d'ús lliure (Projecte Biosfera) aporta 
informació sobre les funcions dels éssers vius i els tipus de nutrició. Els apartats 7, 8 i 9 
desenvolupen els aspectes sobre les funcions de nutrició, relació i reproducció, que 
caracteritzen als éssers vius. Ve acompanyada d'activitats autoavaluatives en cada 
apartat, la qual cosa facilita el treball autònom de l'alumnat, i d'una autoavaluació final de 
tota la unitat  https://cutt.ly/YfX6S4Z

https://cutt.ly/YfX6S4Z
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Per a millorar la qualitat del sòl en la producció hortícola s'utilitza com a substrat diversos 
productes de naturalesa orgànica, generalment englobats sota el nom de compost. El 
compost es produeix tractant determinades restes orgàniques adequadament 
(condicions d'humitat, temperatura, ventilació, etc.) de manera que s'afavorisca el 
desenvolupament dels insectes i microorganismes beneficiosos i se sol classificar i 
denominar en funció de la seua procedència: 

• Torba. Més utilitzat a petita escala (hort de “balcó”). Prové de les torberes, 
aiguamolls naturals amb gran acumulació de matèria orgànica. 

• Fem. Són restes dels excrements dels animals mesclats amb palla (normalment 
provinents de la indústria ramadera). En general, són molt apreciats l'oví, el boví, el 
de cavalls i la gallinassa. 

• Residus de la indústria agrícola i alimentària. Molts dels residus produïts en 
la indústria alimentària, (fruites i verdures en mal estat, restes del processament 
com peles o llavors, restes de café, etc.) són bases ideals per a la producció de 
compost. Igualment, residus agrícoles (restes de poda, palla de cereals, etc.) són 
utilitzats per a l'obtenció de compost. 

• Fangs de depuradora. La matèria orgànica produïda en la depuració d'aigües 
residuals també són una base utilitzable en la producció de compost. 

• Residus Sòlids Urbans. Los RSU son otra fuente de materia orgánica 
compostable. En todos los casos, la ausencia de materiales no compostables es 
clave para producir un producto de calidad, pero especialmente en este caso este 
es un factor limitante. La separación de los residuos en el hogar, facilita su reciclaje 
y la materia orgánica no es una excepción. En los últimos años, se han incorporado 
contenedores específicos de materia orgánica en los municipios más 
concienciados. 

Una forma senzilla d'investigar la textura del sòl mitjançant el 
tacte està descrita en aquest vídeo: 

 https://cutt.ly/ufFkmAK 

Activitat 2.2

Fes un llistat de tot el que pots trobar a la "bossa d'escombraries" d'una casa com la 
teva. Reconeix en el llistat quins residus són compostables i quins no.

    Si tens dubtes pots consultar aquest bot que et dirà si el residu és 
compostable:  https://cutt.ly/qgWb9Xu

Activitat 2.3

A les zones I i II de l'hort de la família Fabregat que es dedicaran a un tipus de cultiu 
més productiu es necessita que tingui major quantitat d'humus en les capes superiors i 
volem fer algun remolc de substrat per sobre. Si volem que cobreixi deu centímetres de 
gruix, que volum expressat en metres cúbics necessitarem. Si en cada remolc de 
l'tractor caben 2 metres cúbics de substrat, quants remolcs necessitarem?


A la zona IV, més allunyada de la presa d'aigua, decideixen plantar plantes aromàtiques 
i autòctones de la zona mediterrània com són el romaní, espígol, sajolida, farigola i en 
comptes de cobrir amb substrat 10 cms, ara vam decidir que siguin 5 cm, tenint en 
compte l'extensió d'aquest tros de parcel·la, quants remolcs necessitarem ara fer?


segons el percentatge d'arena, 
llim i argila podem conéixer el 
nom de la textura del sòl.

AR
GI

LA
 (%

)

ARENA (%)

https://cutt.ly/qgWb9Xu
https://cutt.ly/ufFkmAK
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Com hem vist, l'aigua és essencial per al desenvolupament dels éssers vius, i 
l'hort necessita una aportació suficient d'aigua que garantisca aquesta necessitat. 
Diversos sistemes de reg s'utilitzen per a aquesta fi: 

• Per inundació.  

Basada en el sistema 
tradicional de reg amb 
conducció d'aigua per 
s é q u i e s . L ' a i g u a e s 
canalitza per elles fins al 
terreny i la preparació del 
mateix (cavallons i solcs 
d'acord amb el pendent) 
garanteix una distribució 
a d e q u a d a d ' a q u e s t a . 
L'entramat de séquies és una infraestructura originària de la cultura àrab 
i afí a l'aqüeducte romà, que requereix construccions addicionals com a 
preses o assuts. 

• Per aspersió. 

En aquest sistema, l'aigua arriba a les plantes polvoritzada simulant a la 
pluja. Requereix menys consum d'aigua que l'anterior, però pot 
provocar excés d'humitat en les fulles i les tiges.

• Per degoteig 
 

La tecnologia recent ha incorporat el reg per degoteig a les tècniques 
irrigadores dels cultius. Permet una utilització òptima de l'aigua i, per tant, 
es converteix en un sistema essencial en els horts de les zones àrides. 
L'aigua, es canalitza per canonades perforades en els punts de degoteig, 
en els quals els emissors (degotadors) regulen el cabal subministrat.  

Aquest sistema presenta grans 
avantatges en termes de recursos 
hídrics, ja que l'aigua s'infiltra cap a 
les arrels generant una “bossa” 
humida en la zona radicular que 
minimitza les pèrdues per evaporació 
i per reg en zones indesitjables, 
obtenint el màxim rendiment a l'aigua 
emprada.  

L'aigua dolça és un recurs cada vegada 
més escàs i, per tant, el sistema de reg  
per degoteig és una alternativa molt a 
tindre en compte en el disseny d'un 
hort escolar.
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Activitat 2.4

Tot el que es necessita saber

Tornant a la zona III de l'hort de la família Fabregat, la zona d'arbres, analitzem el 
sistema de reg triat per a aquesta zona arbrada:


1. Per mantenir amb vida la nova plantació s'ha decidit irrigar els plançons 
mitjançant el mètode de degoteig. Per a això s'han instal·lat canonades 
perforades paral·leles de 16 mm de diàmetre, que recorren tots els arbres. A 
partir d'l'esquema de plantació d'aquesta zona de cultiu d'arbres, dibuixa 
l'esquema de sistema de reg per degoteig, tenint en compte que el mateix ha 
de partir de centre de el costat curt adjacent a la zona de l'hotel d'insectes.


2. Quin nombre mínim de metres de goma es necessita perquè aquesta arribe a 
tots els arbres partint de la connexió? 

3. A 20 cm de cada arbre i en posició oposada s'instal·len dos degotadors. 
Cadascun dels degotadors proporciona 4 litres d'aigua per cada hora de 
funcionament. Si   al principi el temps de reg és d'una hora diària, quants 
metres cúbics d'aigua s'utilitzaran a la setmana per a regar aquesta zona  
d'arbratge? 

4. D'ací a uns mesos, quan els arbres cresquen, s'hauran d'afegir dos  
degotadors més per a cada arbre i augmentar la freqüència de reg a dues  
hores diàries. Quin serà en aqueix cas la despesa d'aigua en   metres cúbics 
per setmana? 

5. El preu d'aigua de reg és de 0.6 € per cada metre cúbic utilitzat, quina és la 
despesa mensual en aigua en cadascun de  els casos anteriors? 

6. Tenint en compte la longitud de la goma utilitzada per al sistema   de reg per 
degoteig i el seu diàmetre, calcula el volum d'aigua en litres que cap en la 
totalitat de metres de goma utilitzats. 

HOTEL 
D’INSECTES

ZONA 
ARBOLADA

03 Què es pot cultivar?



En un hort es poden cultivar una gran varietat de plantes de les quals no sols 
obtindrem aliments, sinó també altres tipus de recursos i matèries primeres. 

Quant als aliments, utilitzarem els fruits, en la majoria dels casos tomaques, 
pimentons, cogombres, carabasses, etc. i la majoria del que anomenem “fruites”, però 
també les fulles (encisams), les tiges (api), les arrels (carlota, creïlla, nap, etc.) les flors 
(carxofa, coliflor..) o les llavors (pipes de gira-sol, pinyons, diversa fruita seca,..), 
segons la planta que considerem.  

Hi ha una classificació, no natural, dels productes que obtenim de la terra, que resulta 
molt útil quan anem al mercat i que inclou: 

• Fruites: Són, en general, fruits d'arbres (poma, taronja, pruna, raïm, etc.) o 
també d'altres plantes de menor port ( meló o meló d'Alger). 

• Hortalisses: És un terme ampli. En general, seria tot producte procedent de 
l'horta. Un grup heterogeni de productes vegetals que inclou diferents tipus 
de parts del vegetal, també els fruits que no considerem “fruites”, com ocorre 
amb la tomaca o el pimentó. 

• Verdures: Constitueixen la part verda de les hortalisses i estarien, per tant, 
inclosa en el grup anterior. Seria aliments de tija verda o de fulla. 

No obstant això, aquests conceptes no són excloents al cent per cent, almenys els dos 
últims, que se solen superposar. 

Depenent de les condicions climàtiques i el reg es pot plantar unes varietats o altres. 
Ací tens el calendari de cultius: 
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febrer març abril

SEMBRAR

BLEDES, CEBES, 
MONIATOS, COLS DE 

BRUSSEL·LES, 
ESCAROLES, ENCISAMS, 

COLS


ESPINAC, RAVENS, 
NAPS, JULIVERT, 

PÉSOLS, REMOLATXA, 
CIGRONS, CARLOTES.

A PLANTER


BLEDES, CEBES, 
MONIATOS, COLS DE 

BRUSSEL·LES, 
ESACAROLAS, 

ENCIAMS, COLS


A L'AIRE LLIURE


FAVES, JULIVERT, 
ESPINACS, NAPS, 

PATATA, TRAMUSSOS, 
CIGRONS, RÁBANOS I 

PASTANAGUES


XUFA, A EL PASSAR SAN 
JOSE

FAVES, PÈSOLS, 
CARDOS, JULIVERT, 

ESPINACS, MONGETES, 
NAPS, PATATA, RÁBANOS, 

REMOLATXA, 
PASTANAGUES, CACAU


XUFA SI NO S'HA 
SEMBRAT ENCARA.


A PLANTER A L'AIRE 
LLIURE


BLEDES, APIS, COLS I 
ENCIAMS

PLANTAR
CEBES, ENCIAMS, 

MADUIXOT, PATATES, 
ALLS

COLIFLOR, ALLS 
PORROS, ALLS 

TENDRES, API. EN ZONES 
CÀLIDES, TOMÀQUETS I 
PEBRE VERMELL PER 

SANT JOSEP

COLES, ENCIAMS I 
CEBES.

setembre octubre novembre

SEMBRAR

ENCIAMS, RABANOS, 
REMOLATXA, 

PASTANAGUES, 
PORROS, ESPINACS I 

NAPS.

FAVES, PÈSOLS, 
ESPINACS, LLENTIES, 

RÁBANOS, NAPS, 
BLEDES I ALLS.


CEREALS D'HIVERN 
(ORDI, BLAT I CIVADA)

ALLS, ALLS PORROS, 
ESPINACS, ESCAROLES, 

FAVES, ENCIAMS, 
RÁBANOS, CEBES, NAPS, 
LLENTIES, ORDI, CIVADA I 

BLAT

PLANTAR
CEBES, ENCIAMS, 

MADUIXOT, PATATES, 
ALLS

COLIFLOR, ALLS 
PORROS, ALLS 
TENDRES, API.


EN ZONES CÀLIDES, 
TOMÀQUETS I PEBRE 
VERMELL PER SANT 

JOSEP

FRUITERS

Calendari de cultius:

Manual horts de biodiversitat CEACV: En el següent enllaç, pots trobar 
un manual publicat per el  la Fundació Global Nature en el qual es 
donen les nocions essencials per a instal·lar un hort en el teu centre o 
a la teua casa.


https://cutt.ly/sfFhO1u 

https://cutt.ly/sfFhO1u
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Activitat 3.1

Dissenya un menjar amb els productes d'un hort de la taula anterior per a realitzar-
la amb els teus companys/as de classe després de recollir la collita del vostre hort. 
Tingues en compte que primer hauràs de plantar els vegetals i després esperar que 
cresquen prou per a poder recollir-los.


Durant els últims anys, en una zona *frutícola de l'Horta *Nord, va morir una mitjana 
de 12 arbres per cada 40 000 metres quadrats a causa de les condicions 
meteorològiques extremes. Però enguany, de gener a agost, els agricultors van 
informar que hi havia prop de quaranta-dos arbres secs o  punt d'assecar-se per 
cada 40 000 metres quadrats.


a. Una plantació en l'àrea de la nostra zona *frutícola té uns 20 quilòmetres 
quadrats. Quants arbres esperaries que moriren a causa de les condicions 
climàtiques en la zona.


b.

c. Explica si creus que els *fruticultores han d'estar preocupats per la salut dels 
arbres.

Activitat 3.4.

Les dades censals indiquen que al voltant del 90% de la població de la Comunitat 
Valenciana viu en zones urbanes.


a. Et sembla probable que dels 20 estudiants de Secundària que estan en un 
campament musical organitzat per la Generalitat, 16 visquen en zones urbanes? 
Explica el teu raonament.


b. Ana afirma: “Només huit dels 20 estudiants de Secundària que estan en el 
campament musical viuen en àrees urbanes”. Et sorprén aquest número? Quines 
són algunes de les possibles raons perquè aquest número siga tan baix?

Orientació didàctica: 

Una població és un grup sencer en el qual 
estàs interessat.

Una mostra és una part d'aqueixa població, 
sobre la que tens o pots obtindre dades.. 


En una època, les empreses enquestadores independents els demanaven a les 
persones d'una mostra gran que completaren un diari en el qual anotaven les 
verdures i hortalisses que consumien per setmana. Per exemple, en una ciutat amb 
297 970 llars, l'empresa enquestadora aconseguia que 463 llars portaren un diari.


a. Per què les empreses enquestadores no portaven un diari per a cada llar?


b. Com creus que podrien usar-se els resultats de les enquestes per a estimar 
la preferència per unes verdures o hortalisses sobre unes altres?


c. Suposa que 230 dels 463 llars enquestades van consumir llegums 
congelats. Com estimaries el nombre total de llars d'aqueixa ciutat que van 
consumir llegums congelats?


d. T'inspira confiança aqueixa estimació?Per què?

Activitat 3.3.

Els horts, font d'alimentació. Hi ha nombrosos estudis sobre sobre el consum 
anual de verdures i hortalisses a Espanya.

a. Com creus que determinen els responsables de l'estudi la proporció de 
cada tipus de verdures i hortalisses consumit en tota Espanya durant un 
any?


b. Penses que es pot creure en totes les conclusions que es divulguen com 
a “resultats de les enquestes”? 


c. Com poden ser vertaders els resultats si estan basats en les respostes 
d'unes poques persones?

Activitat 3.2

Activitat 3.5.
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L'IES L'Horta té un total de 250 estudiants. En l'institut, es va realitzar una enquesta 
sobre si augmentar les verdures en el menjador. El seixanta per cent dels estudiants 
prefereixen menjar més verdures de proximitat.


a. Quants estudiants de l'IES L'Horta prefereixen menjar més verdures de 
proximitat? 

b. Clara els va preguntar a 20 estudiants de 1r ESO B si preferien menjar més 
verdures de proximitat. Quants dels 20 estudiants esperes que responguen 
“sí”? Explica-ho.

b. Va resultar que 16 dels 20 estudiants que Clara va entrevistar prefereixen 
menjar més verdures de proximitat. Et sorprén aquest resultat? Sí o no,per 
què?

c. Per què creus que tants estudiants de 1r ESO B prefereixen menjar més 
verdures de proximitat?


Activitat 3.7

Si Clara haguera entrevistat  200 estudiants de l'IES L'Horta en lloc de 20, estaries 
sorprés si Clara contara a va trobar que de 200 estudiants 160 prefereixen menjar 
més verdures de proximitat? Explica la teua resposta.

Activitat 3.8

Orientació didàctica: 

La pregunta que cal investigar és: 
“Quines possibilitats hi ha que d'una 
mostra de 20 estudiants de Secundària, 
triada a l'atzar, siguen només huit els que 
viuen en zones urbanes?


Triar una mostra aleatòria és important 
perquè ajuda a reduir el biaix quan es vol 
analitzar a través de dades alguna 
característica d'una població. Una mostra és esbiaixada quan afavoreix uns certs 
resultats o a algunes parts de la població per sobre les altres. S'ha d'anar amb compte 
perquè qualsevol membre de la població tinga les mateixes possibilitats de ser triat en la 
mostra. En Estadística, aleatori significa que cada element d'un conjunt té una mateixa 
probabilitat d'ocórrer.


Per a arribar a conclusions vàlides sobre la població total, la persona que reuneix les 
dades ha de triar la mostra de manera adequada (representativa). Les conclusions de la 
mostra sobre la característica que estan estudiant, com, per exemple, l'altura, el color 
d'ulls o el menjar preferit, deu també ser vertadera per al total de la població. Si el 
procés de mostreig no es realitza amb cura, els resultats no són de confiança.


Activitat 3.6

Manel i Raquel creuen a en el menjador de l'escola haurien de servir verdures i 
hortalisses de proximitat, i li ho proposen a la directora. La directora coincideix que 
és una bona idea i els diu que esbrinen quina classe de verdures dels horts de la 
zona volen els estudiants. Els dos decideixen enquestar als estudiants de la seua 
classe i també interrogar a qualsevol altre que troben pels corredors. Manel va a la 
classe de música i Raquel,  a la d'Educació Física. Els dos li presenten els resultats 
de la seua enquesta a la directora.


a. Escriu una nota curta a la directora en la qual expliques per què els 
resultats de l'enquesta de Manel i Raquel no haurien d'usar-se per a 
prendre una decisió sobre la mena de verdures per al menú del menjador.

 

Activitat 3.9

Suposa que vols saber quants estudiants del teu institut  prefereixen menjar més 
verdures de proximitat. No pots fer una enquesta o interrogar a tots els estudiants. 
De quina manera seleccionaries una mostra per a esbrinar quants estudiants de la 
teua escola prefereixen menjar més verdures de proximitat? Dóna raons per a la teua 
resposta.

Activitat 3.10

Una revista per a aliments sans i curació orgànica vol establir que grans dosis de 
vitamines milloren la salut. L'editor demana als lectors, que han pres grans dosis de 
vitamines amb regularitat, que escriguen a la revista i que descriguen les seues 
experiències. Dels 2 754 lectors que responen, el 93% informa que prendre grans 
dosis de vitamines porta algun benefici. Explica per què aquest sondeig pot incloure 
un biaix.
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Aquestes fitxes són una font de dades que hem d'organitzar i classificar. 
Comença per identificar les variables estadístiques i vaig donar de quin tipus és 
cadascuna.


Activitat 3.11

Orientació didàctica: 

Es poden obtindre dades estadístiques d'organitzacions com l'Institut Nacional 
d'Estadística (https://www.ine.es/ )  i després els resultats es poden representar 
gràficament. No obstant això, no sempre és fàcil obtindre dades precises, com tal 
vegada has vist en algunes activitats anteriors. En Estadística són importants preguntes 
com les següents:


• Com obtens dades de confiança?


• Quina és la millor manera de presentar visualment les dades?


• Com traus conclusions exactes a partir de les dades?


A partir de la recollida de dades de l'experiment, es poden plantejar altres recollides de 
dades sobre mostres més grans. És el moment de presentar als alumnes una 
classificació de la mena de dades sobre la població que volem estudiar (la variable 
estadística serà la propietat o característica de la població que volem estudiar a través 
d'una mostra), el concepte de freqüència de les dades (el nombre de vegades que 
apareix cada dada) i la taula de freqüències com a organitzador de les dades recollides.


Les variables estadístiques poden ser qualitatives (les dades recollides de la mostra no 
són numèrics, dins d'aquesta categoria podem distingir entre nominal o ordinal), 
quantitativa discreta (les dades recollides de la mostra són nombres enters) o 
quantitativa contínua (les dades recollides de la mostra són nombres reals i solen 
agrupar-se en intervals).


Les dades obtingudes de l'estudi de la mostra, és necessari representar-los d'una 
manera clara i ordenada. Les Taules de freqüències són eines de l'Estadística on es 
col·loquen les dades en columnes i les seues freqüències (les vegades en què ocorren). 
Depenent de la mena de dades, s'utilitzarà una taula o una altra. Si tenim poques dades 
(normalment en variables qualitatives o discretes), podrem posar cadascun d'ells en la 
taula; si tenim dades contínues o moltes dades discretes, haurem de distribuir-los en 
intervals.

ENQUESTA

nom

1er cognom

2n conom

sexe

Indique el seu idioma

Nacionalitat

núm. de persones que componen la 
seua llar

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació elabora tots els anys un informe en el 
qual estudia, entre altres aspectes, el consum de productes hortofructícoles en la 
població espanyola. Per a això, selecciona a l'atzar una mostra de llars perquè 
participe en aquest estudi. La persona participant ha de completar la següent fitxa:

 

Activitat 3.12

Les primeres 60 fitxes han arribat al Ministeri d'Agricultura. El funcionari 
encarregat d'extraure les dades ha de completar una taula de freqüències per a 
la variable estadística “Nombre de persones que componen la seua llar”. Les 
dades extretes són els següents:

Ajuda'l a construir una taula de freqüències.


b. Quin és el nombre de llars compost per un màxim de 3 persones?


c. Quantes llars estan compostos entre 2 i 4 persones?


d. Quantes llars estan compostos per més de 4 persones?

https://www.ine.es/
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Activitat 3.14

Activitat 3.13

També pots representar les taules de freqüències normalitzant les 
freqüència relatives en forma de percentatges. En la web de l’INE (https://
cutt.ly/Gf2kfoG) podeu consultar diferents taules de freqüència donades 
en percentatge relacionades amb el consum de fruita, verdures, ensalades 
i hortalisses per tipus d'aliment, grups d'edat, període i freqüència i sexe. 

a. Si seleccionem la variable “Consum de fruita fresca”, obtenim la següent 
taula. Mira-la atentament.  

b. Escriu un xicotet informe sobre les dades recollides en la taula. Quines 
conclusions obtens?

Orientación didáctica 

Les gràfiques de dades poden ajudar a obtindre una millor idea de com estan distribuïts 
les dades. Les gràfiques poden ajudar a interpretar les dades i a fer enunciats sobre un 
experiment. 


Un conjunt de dades es pot representar 
gràficament de diferents maneres. 


Les dades obtingudes d'una variable 
estadística qualitativa se solen 
representar mitjançant diagrames de 
barres o diagrames de sectors.


Carlos ha recollit de l'hort escolar 5 tomaques. També saps que:


• Rosalia ha recollit dues vegades més tomaques que Steve.


• Marcos ha recollit tres vegades més tomaques que Rosalia.


• Pedro té quatre tomaques més que Carlos.


• Alicia té tantes tomaques com Carlos.


• Juana ha recollit cinc tomaques menys que Rosalia.


• Elena va perdre totes les tomaques que havia recollit.


• Mónica té tantes tomaques com Rosalia. 

a. Quina variable estadística apareix en aquest problema? 


b. Amb quina mena de gràfic representaries les dades?


c. Completa la gràfica triada.

https://cutt.ly/Gf2kfoG
https://cutt.ly/Gf2kfoG
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Activitat 3.17Activitat 3.15

Has pensat alguna vegada quant temps dura el fem si li la deixa descompondre per si 
sola? Pedro, Elena i Ana van trobar aquesta informació en Internet.

FEM
TEMPS A 
DESCOMPONDRE'S 
(anys)

periòdic 1

corfa de taronja 2

calcetins de llana 5

cuir 50

botella de plàstic 450

botella de vidre 1000000

a. “Dibuixem una gràfica de barres gran per a la nostra aula, així fem que 
els estudiants prenguen consciència d'aquest problema", suggereix 
Pedro. Explica per què no és bona la idea de Pedro. 

b. Com faries un cartell que ajude els teus companys a pensar dues 
vegades abans de tirar alguna cosa? Usa la informació de la taula.

Activitat 3.16

Els estudiants de 1r ESO de l'IES L'Horta han realitzat una enquesta entre l'alumnat del 
centre sobre hàbits saludables. Una de les preguntes 
era: “Amb quina freqüència revises les etiquetes dels 
aliments?”.


a. Es tracta d'una variable estadística qualitativa o 
quantitativa?


b. Les dades recollides en aquesta pregunta s'han 
representat gràficament. El resultat és el següent:


c. El grup d'estudiants que ha dissenyat l'enquesta ha 
escrit la següent interpretació:


“En general, els estudiants quasi mai revisen les 
etiquetes dels aliments o ho fan a vegades, molt pocs 
les revisen sempre. Això vol dir que l'interés o la 
importància que se li dóna a la informació genètica dels 
aliments és molt baixa.”

Et sembla una interpretació correcta de les dades? 

En l'informe de consum de l'any 2001 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació, apareix la següent gràfica: 


a. Quina és la variable estadística 
d'aquest estudi? De quin tipus 
és?


b. Quina classe de gràfica s'ha 
emprat per a representar les dades?


c. Com podries assegurar-te que 
cada sector circular correspon amb 
el percentatge que representa? 


d. Escriu un xicotet informe en el 
qual interpretes els resultats que 
presenta aquesta gràfica.

Activitat 3.18

Els estudiants de 1r ESO de l'IES L'Horta han realitzat una enquesta entre 
l'alumnat del centre sobre hàbits saludables.


a. Una de les preguntes era: “Quina és la fruita que més t'agrada?”.  Les 
respostes van ser:


	 Quin tipus de variable és? 


b. Una altra pregunta va ser: “Grau d'acord amb la següent afirmació: 
Seguisc una dieta equilibrada.” Les respostes van ser:


Quina és la fruita 
que més t'agrada?

freqüència

meló 30

plàtan 14

poma 8

taronja 8

MAI GAIREBÉ MAI A VEGADES
SOVINT SEMPRE

FRUITES, HORTALISSES I LLEGUMS CONGELADES
TOMÀQUET FREGIT ENVASAT
TOMÀQUET NATURAL
FRUITES, HORTALISSES I LLEGUMS
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Activitat 3.20continua l’activitat 3.19

b. Una altra pregunta va ser: “Grau d'acord amb la següent afirmació: 
Seguisc una dieta equilibrada.” Les respostes van ser:

Quin tipus de variable és?

c. Tria un cercle que t'ajude a dibuixar un diagrama de sectors per a 
representar les dades de la pregunta I i un altre per a representar les dades 
de la pregunta II.
 

Els estudiants de 1r ESO de l'IES L'Horta han realitzat una enquesta entre 
l'alumnat del centre sobre hàbits saludables. Una de les preguntes era: 
“Quantes vegades menges verdures a la setmana?”. 


a.  Es tracta d'una variable estadística qualitativa o quantitativa?

b. Les dades recollides en aquesta pregunta s'han representat 
gràficament. El resultat és el següent:


Pregunta II. Grau d'acord amb la següent 
afirmació: Seguisc una dieta equilibrada. Freqüència

Gens d'acord. 1/3 del grup

Poc d'acord. 1/6 del grup

Mitjanament d'acord. 1/4 del grup

Bastant d'acord. 1/6 del grup

Molt d'acord. 1/12 del grup

Orientació didàctica: 

Les dades obtingudes d'una variable estadística quantitativa discreta també solen 
representar-se mitjançant diagrames de barres. Per a les dades d'una variable 
quantitativa contínua se solen utilitzar histogrames. 


Un histograma és una imatge general de les dades. Permet veure com es distribueixen 
les dades.


Tornem a l'experiment del creixement dels fesols en diferents solucions, i a la taula que 
recollia aqueixes dades. L'histograma donarà a cada estudiant una idea general del 
creixement dels fesols germinats en cada solució.


De quina gràfica es tracta?


c. El grup d'estudiants que ha dissenyat l'enquesta ha escrit la 
següent interpretació:


“Podem diferenciar entre els que mai mengen verdura i els que sí, i en el total 
veiem que són majoria els que mengen verdura durant la setmana. Dins 
d'aquests, veiem que les freqüències de consum de verdura que mes 
destaquen són 3 vegades a la setmana i entre 4 o 5, per la qual cosa podem 
dir que l'alumnat de l'IES L'Horta fa honor al nom del centre”.


Et sembla una interpretació correcta de les dades? Podries completar-la?


Activitat 3.21

Nomena dos exemples de dades que es puguen representar:

I. en una gràfica de barres;

II. en una gràfica lineal.


Activitat 3.22

Nomena una gràfica de barres en un periòdic o una revista, i descriu

el que mostra. Poden presentar-se de manera diferent les dades que vas 
trobar? Com?

0

4,5

9

13,5

18

MAI 1 VEGADA 2 VEGADES 3 VEGADES 4 A 5 VEGADES CADA DIA
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Activitat 3.25Activitat 3.23

Raquel i Sonia van crear aquest diagrama lineal, però es van oblidar de retolar els 
eixos i de donar-li un títol.

a. Què et diu aquesta gràfica sobre les dades que van reunir Raquel i 
Sonia?


b. Retola la gràfica, de manera que s'ajuste a una situació que tinga sentit 

Els histogrames que es mostren a continuació ia la pàgina següent 
representen la freqüència d'altures d'un grup de plantes als 10 dies, als 12 
dies i als 14 dies. 


a.Escriu el que cada histograma et diu sobre l'altura de les plantes.


b.Descriu el patró de creixement d'aquestes plantes.


Activitat 3.24

Representa la següent taula de l'INE sobre el consum diari de fruites 
fresques a un histograma, de tal manera que pugues comparar homes i 
dones.


A diari

Enquesta Nacional de Salut 2017 
Fruita fresca (exclou sucs) Hommes Dones

Total 59,4 68,9

de 1 a 4 anys 67,4 65,7

de 5 a 14 anys 56,6 58,6

de 15 a 24 anys 43,7 49,2

de 25 a 34 anys 45,0 57,1

de 35 a 44 anys 51,1 65,2

de 45 a 54 anys 61,6 73,0

de 55 a 64 anys 68,0 79,6

de 65 a 74 anys 77,3 82,9

de 75 i mes anys 81,1 83,4

Alçada de la planta als 10 dies

Alçada de la planta als 12 dies

Alçada de la planta als 14 dies

Alçada ( en milemetres)

Alçada ( en milemetres)

Alçada ( en milemetres)
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Determinades estructures són utilitzades en els terrenys cultivables per a millorar les 
condicions dels éssers vius associats a ells. Les estructures poden tindre diverses 
funcions encara que destaquen la de suport de les plantes i la d'acomodació d'animals. 
Per als vegetals podem destacar les “Estructures verticals de suport”, entre les quals 
trobem tutors i puntals i estructures complexes: 

Tutors. El cas més senzill el constitueixen els “tutors” dels fruiters 
joves. Aquestes estructures consisteixen en un únic cilindre 
(normalment de fusta o metall) col·locat al costat del tronc de 
l'arbre que li permet suportar l'acció del vent i “guiar” el seu 
creixement en posició alçada. Aquest cilindre 
pot anar acompanyat d'un anell que envolta 
a l'arbre i és recomanable el seu ús només 
mentre el tronc no té consistència per a 
suportar per si mateix els diversos esforços 
als quals es veu sotmés. 

Puntals. A vegades és necessari apuntalar       
les branques d'alguns arbres, bé per un 
creixement indegut o per un excés de fruita. 
Això es fa amb estaques, normalment 
acabades en forma de forqueta.

Estructures Complexes. Per a afavorir el 
creixement de les plantes amb tendència 
enfiladissa (tomaques, fesols, pésols, etc.), 
allunyant-les de l'excés d'humitat del sòl, 
protegint-les contra el vent i ajudant a suportar 
el pes dels seus fruits, s'utilitzen estructures més 
complexes, entre les quals podem distingir: 

Entramades. Són estructures compostes de barres verticals i horitzontals. Les 
barres horitzontals suporten esforços de flexió i compressió i les verticals de 
compressió i cisalla o cort. Normalment es realitzen amb canyes, llistons de fusta 
o amb perfils i cables metàl·lics. 

Triangulars. Estructures realitzades normalment 
amb barres de xicoteta secció i que repeteixen 
unitats triangulars unides per una o diverses 
barres horitzontals. Se solen realitzar amb canyes 
(barraques). 

D’arc. En determinades actuacions s'utilitzen 
estructures d'arc. En la realització de xicotets 
hivernacles dins de l'hort o en la de protecció de plançons o 
espècies delicades (maduixes), s'utilitzen arcs (normalment 
metàl·lics) sobre els quals se situa el plàstic corresponent. 
Aquesta última tècnica aconsegueix diversos objectius: evitar 
pèrdues d'aigua per evaporació i protegir als plançons tendres 
de l'atac dels ocells. A vegades s'utilitza plàstic negre sense l'ús 
d'estructures determinades per a evitar l'aparició de plantes 
indesitjables al voltant de l'espècie cultivada. 

Calaixera (o caixa) d'hort urbà. És un altre tipus d'estructura 
molt utilitzada. En els espais reduïts, podem condicionar un 
mini-hort en una estructura de caixa. Aquesta estructura ha de tindre en compte els 
diversos esforços als quals es veu sotmesa, principalment pel pes de la terra i la possible 
pressió exercida per la dilatació d'aquesta. Aquestes caixes solen estar construïdes en 
fustes resistents a la humitat. 
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La fusta va ser un dels primers materials de construcció emprats per l'home.  

A més de ser utilitzada com a combustible o per a fabricar instruments d'ús quotidià 
(ferramentes de cultiu, utensilis de cuina o armes), va servir per a construir defenses 
contra la intempèrie.  

La fusta és una matèria primera d'origen vegetal. És la part sòlida i rígida situada sota 
l'escorça de les tiges llenyoses d'arbres i arbustos.  

La fusta, a l'ésser de naturalesa orgànica, té una vida molt més curta que els altres 
materials de construcció; pot ser destruïda pel foc, els cicles d'humitat i sequedat 
provoquen en ella contraccions i inflaments, i l'atac dels fongs, microorganismes i 
insectes acaben amb ella.  

La fusta està formada per fibres de cel·lulosa, una substància que li constitueix l'esquelet 
dels vegetals, i lignina, substància que li proporciona rigidesa i duresa.  

Si realitzàrem un tall transversal al tronc d'un arbre distingirem les següents parts, des de 
l'interior a l'exterior: 

 ●  Medul·la. Zona central del tronc.  

 ●  Duramen o cor. És la fusta pròpiament dita. És seca, dura,  
consistent i de color fosc.  

 ●  Albura o zona blanca. Fusta jove que amb el temps s'anirà endurint.  

 ●  Càmbium. És una capa fina i transparent que segueix a la albura. És la  
encarregada de la formació de la nova fusta.  

  ●   Escorça. És la capa més externa, que protegeix a l'arbre dels agents  
atmosfèrics. 

médul·la

duramen

albura

càmbium

escorça

Imaginem un arbre en el tronc del qual la medul·la és un cercle de radi *2cm, la 
circumferència exterior del duramen és de 10π cm i l'amplària de la *albura és 
de 4cm. Es realitza un tall transversal del tronc de 3 cm de gruix i s'elimina 
d'aquest tall el *cámbium i l'escorça per a obtindre una taula de tall per a la 
cuina 

a)  Quin és el radi de la peça obtinguda? 


b)  Quina és la superfície més adequada per al tall per la seua duresa, és 
a dir la  
suma de les superfícies de la medul·la i el duramen? 


c)  Quina superfície té la albura? 


d)  Quin és el volum total de la peça? 


e)  Quina és la longitud del càmbium exterior? 

Activitat  3.26

 Orientació didàctica: La idealització 
geomètrica de la realitat permet estudiar les 
propietats de les figures i retroalimentar els 
requeriments dels problemes reals. 
La introducció del concepte de corona circular i 
el tractament de les seues característiques, 
ajuda a la resolució d'un cas pràctic d'una figura 
assimilable a aquesta. 
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Les propietats de la fusta li confereixen unes característiques molt apreciades per a uns 
certs usos. Algunes de les propietats esmentades són especialment rellevants per als 
usos tècnics de la fusta. La seua lleugeresa, la seua facilitat de mecanitzat, la seua bellesa 
estètica i el seu poder aïllant entre altres, la converteixen en un material imprescindible 
per a l'ésser humà.  

ANISOTROPIA. La fusta és un material anisòtrop, és a dir, les seues 
propietats no són les mateixes en totes les direccions que passen per un 
punt determinat.

HIGROSCOPICITAT (HUMITAT). La humitat és la propietat de la fusta que 
més influeix en la resta de les seues propietats. La humitat és major a 
l'interior d'una peça de fusta que en el seu exterior. A més el contingut 
d'aigua en la fusta és major a l'estiu que a l'hivern.

DEFORMABILITAT. La fusta pateix un inflament en augmentar la seua 
humitat i una contracció en disminuir aquesta, és a dir, el volum de la fusta 
canvia en funció del seu contingut d'humitat.

DENSITAT. És la relació entre la massa i el volum dels cossos. En general, 
totes les fustes solen ser menys denses que l'aigua i per això suren en ella. 

ESTÈTICA AGRADABLE. Presentant una àmplia varietat de colors, textures 
i reixats. 

MALA CONDUCTORA DE LA CALOR I L’ELECTRICITAT. Pel que es pot 
utilitzar com a material aïllant. 

El defecte que amb major freqüència es presenta en la fusta és el dels nusos. Es 
produeixen quan l'arbre augmenta de diàmetre. Per aquesta raó les bases de les 
branques van quedant embolicades pel tronc; la porció de branca que queda tancada a 
l'interior del tronc és el que es coneix com a nus. 

Els nusos modifiquen les propietats de la fusta i fan que aquesta perda qualitat.  

L'explotació fustera (part de la silvicultura) és l'extracció del recurs que ens proporcionen 
els boscos. Si no es realitza adequadament pot tindre un greu impacte en el medi 
ambient. 

El procés que segueix des de l'extracció de la fusta dels boscos, com a matèria 
primera, fins a l'obtenció de taulons, com a material per a ser treballat, és el següent:

   

  

TALA PODA

TRANSPORT
ESCORÇAMENT

TROSSEJAMENT ASSECAT

RASPALLAT



1) Pensa en l'hort i localitza 3 objectes que tinguen fusta entre els seus materials. 
podrien haver-se fabricat amb un altre material diferent a la fusta?


2) Completa la següent frase:

La fusta està formada per fibres de …………………., una substància que li 
constitueix l'esquelet dels vegetals, i ………………….., substància que li 
proporciona rigidesa i duresa.


3) Completa cadascuna de les frases amb la paraula correcta:


• El ………………….. és una capa fina i transparent que segueix a la *albura. 


• La …………………... és la capa més externa, que protegeix a l'arbre dels agents 
atmosfèrics.


• El …………………… és una fina capa de fibres vegetals entrellaçades entre si 
formant un drap que té la propietat de ser resistent, perdurable en el temps, 
absorbeix l'aigua, lleuger i aïllant de la calor i de l'electricitat.


Assenyala d'entre les següents propietats, les que corresponguen a la fusta:


• Poca densitat 

• Fàcil de donar forma	 	 	 	 

• Bona conductora de l'electricitat

• Recurs natural

• Dolenta conductora de la calor

• Estèticament agradable


Indica quals de les afirmacions són vertaderes (V) i quals falses (F):


• La fusta és un recurs natural renovable.

• La fusta és un material agradable als sentits pel seu color, olor i textura.

• Té una densitat molt alta, per això no flota en l'aigua.

• La fusta és un bon conductor de la calor.


• La fusta s'unfla quan augmenta la seua humitat.

• En general, les fustes són menys denses que l'aigua.


• La fusta condueix molt bé l'electricitat.


• Les diferents fusta presenten una gran varietat de textures i reixats.


• Les propietats de la fusta són les mateixes en totes les direccions.


• Els nusos fan que la fusta guanye en qualitat.


Relaciona mitjançant fletxes cada frase amb la fase del procés de transformació de la 
fusta al fet que corresponga.
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Activitat 3.27

Activitat 3.28

Activitat 3.29

Activitat 3.30

Actividad 3.31

A quin esforç (tracció, compressió, flexió) estan 
sotmeses les canyes 1,2 i 3 si hi ha una força F 
tirant cap avall des del centre de la canya 3?


1 : 


2:


3:

assecat
S'eliminen les irregularitats i es dóna a la fusta un bon acabat i les 
mediades adequades

Raspallat Es realitza en l'explotació amb serres mecàniques.

Trossejament S'elimina l'escorça. Es realitza en la cadena de corrons.

Tala 
Una vegada derrocats els arbres es tallen les seues branques amb 
serres mecàniques.

Poda
La fusta s'asseca en menor o major grau segons el tipus i l'ús 
posterior.

Escorçament
Els troncs es tallen en trossos, segons la longitud desitjada, amb 
serres circulars. Després es tallen en taules o taulons de 
determinades mesures.



En un hort, com hem vist anteriorment, podem trobar una gran varietat d'éssers vius. 
Podríem classificar-los en: 

• Aquells que interessen a l'ésser humà perquè obté recursos, i ací inclouríem tot 
tipus de plantes de cultiu. 

• Aquells que acompanyen a aqueixes plantes, sense provocar-los perjudicis, 
però dels quals no obtenim beneficis. 

• Aquells que provoquen perjudicis a aquelles plantes que l'ésser humà cultiva. 

a - Veïns aliats, fauna auxiliar, fauna útil. 

Entre els mamífers destaquem: 

Els ratpenats, depredadors d'insectes nocturns, com papallones de la fruita i 
mosquits que tant ens molesten a l'estiu, són capaços de consumir diàriament 
de 500 a 1000 insectes. 

Els eriçons, els insectívors de mida més gran d'Europa, són consumidors actius 
de cargols, erugues, llimacs i insectes terrestres. 

Els talps, grans devoradors d'insectes, llimacs, cucs, arriben a ingerir en un dia 
la quantitat d'aliment equivalent al seu propi pes. 

Les musaranyes, que ingereixen a la nit infinitat d'invertebrats com cargols, 
llimacs, larves i insectes en una proporció diària que equival al seu propi pes. 

Les aus, un altre grup d'éssers vius de l'hort als que hem de cuidar. Entre elles i 
fàcils d'observar tenim a algunes aus insectívores, com els pit-rojos, carboners, 
merles, cotxes, gafarrons i rossinyols entre d'altres i algunes aus granívores 
(pardals) que són controladores de males herbes. 

Per a potenciar la seua presència, en el disseny de l'hort hem de tindre en compte la 
creació de tanques i arbustos que els servisquen de refugi, i la construcció de caixes-
niu en les quals puguen criar. Cal tindre en compte que els pollets, en època de 
cria ,són grans consumidors de larves i erugues. 

Els rèptils (com serps, sargantanes, dragons) i amfibis (granotes i gripaus), són animals 
en moltes ocasions perseguits i maltractats, i no obstant això són uns col·laboradors 
excel·lents a l'hora de controlar als veïns no sempre desitjats. Els rèptils, inclouen en la 
seua dieta rates, ratolins, caragols, cucs i insectes variats. També les granotes i gripaus 
consumeixen molts i variats invertebrats (mosques, mosquits, escarabats i aranyes). És 
interessant també a l'hora de dissenyar l'hort, construir una xicoteta bassa o llacuna 
artificial en la qual es creuen les condicions òptimes per a la reproducció d'amfibis. 
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04 Quins éssers vius podem trobar?

     Eleanor Ormerod va ser una de les més brillants entomòlogues de l'última meitat de 
segle XIX. A Eleanor li encantava observar les flors, estudiar els insectes i escriure sobre 
tot el que veia. Creia fermament en la recerca col·laborativa a gran escala. De fet els seus 
informes anuals sobre plagues d'insectes estaven plens de cartes que li enviava la seva 
àmplia xarxa de contactes, aficionats a l'entomologia, botànics i meteoròlegs de tot el 
país. https://cutt.ly/igkv3tV  

https://cutt.ly/igkv3tV


Destaquem també, d'altra banda, als insectes i a les aranyes, grup molt ampli i 
complex, que hem d'acaronar en l'hort, evitant realitzar tractaments per a aquells 
que ens causen algun problema en els cultius, és a dir evitar aquells productes que 
no estiguen permesos en agricultura ecològica com veurem més endavant. Les 
larves de la majoria dels insectes considerats com a fauna útil de l'hort, són grans 
depredadors dels insectes indesitjats.
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▪ Abelles silvestres, les pol·linitzadores més eficients, de les que tenim 
moltes espècies. 

▪ Marietes, grans devoradores de pugons. Una larva de marieta és 
capaç de consumir al llarg de les seves 3 setmanes de vida entorn a 
350-400 d'ells. 

▪ Tijeretas, són excel·lents caçadors d'insectes amb hàbits nocturns. 

▪ Libèl·lules, seves larves són depredadores actives, i necessiten l'aigua 
per completar el seu cicle vital. Per això és interessant construir una 
xicoteta bassa per fomentar la seva presència. A més, les libèl·lules són 
bioindicadores d'aigües no contaminades, sent molt sensibles als 
tractaments fitosanitaris convencionals. 

▪ Aranyes, són caçadores molt eficients de mosques, papallones, 
escarabats, erugues, etc.

Invertebrats com els cucs de terra (Família Anelidae) a les quals cal fer un esment 
especial per la quantitat de beneficis que reporten a l'hort, dir que s'alimenten de 
terra i deixalles orgàniques per transformar-los en humus, és a dir en abonament, 
una vegada passen pel seu tracte digestiu. Els cucs, a més d'abonar, airegen 
activament el sòl a mesura que van excavant les seves galeries cap a l'interior de 
l'substrat. Si volem potenciar la seva presència a l'hort escolar, senzillament haurem de 
tenir un espai per dipositar fullaraca i restes vegetals que humitejarem de tant en tant. 

Font de la imatge: Manual horts de biodiversitat. CEACV



b - La fauna perjudicial: els veïns no desitjats. 

Alguns mamífers com els conills, tenen especial predilecció pels 
brots tendres i frescos dels cultius. En cas de detectar la seua 
presència, haurem protegir els cultius des dels inicis de la seua 
plantació. Per evitar l'accés d'aquests, es recomana col·locar una 
tanca o xarxa lleugera al voltant de l'perímetre de camp, que actuï 
com a barrera. D'altra banda, l'existència de rapinyaires o guineus ens ajudaran a 
controlar la població de conills. 

Les rates i ratolins, devoren arrels d'hortalisses i fruiters i roseguen l'escorça 
d'arbres. Per controlar les poblacions d'ells, podem plantar espècies vegetals com 
el baladre i el estramoni, les quals exerceixen una acció tòxica i repel·lent sobre 
ells. També és important respectar els predadors dels rosegadors com les aus 

rapinyaires nocturnes (mussol, mussol, òliba, entre d'altres.) i els 
mamífers carnívors (com guineus, gats, etc.). 

Respecte a les aus, moltes d'elles són beneficioses, com hem comentat 
en l'apartat anterior. Determinades poblacions d'aus migradores com els 
estornells (menjadors de fruits) que formen bàndols impressionants o 

alguns pardals (granívors) i les garses poden representar un problema. 
Per tot això, es poden adoptar mesures òptiques dissuasòries (espantaocells, cintes 
mogudes pel vent, DVD, caputxes de paper o de tela protegint els raïms de raïm o 
en flors destinades a l'extracció de llavors). 

Col·locant teules invertides sobre la terra, es creen condicions d'humitat i foscor en 
la seva part interna, i constitueixen refugis molt adequats perquè tots dos es 
refugiïn en el seu interior i recollir-los més tard. També plantar caputxina 
(Tropaeolum majus) a l'hort, actua com a repel·lent i confereix una pinzellada de 
color i alegria a les nostres amanides, per tractar a més d'una planta comestible. 

Una altra manera de controlar les poblacions de cargols i de llimacs, consisteix a 
col·locar trampes de cervesa, reutilitzant ampolles de plàstic, envasos de iogurt, o 
qualsevol altre recipient que, tallant per aprofitar la seva base, enterrarem arran de 
terra i el omplirem amb cervesa o amb llevat diluïda en aigua. L'aroma que 
desprèn la barreja resulta molt agradable per als cargols i llimacs que van a la 
trampa. D'altra banda, si el que volem fer és protegir els plançons tendres acabats 
de plantar a l'hort, hem escampar un cercle de cendra o serradures al voltant dels 
mateixos, amb la finalitat d'evitar el seu atac. És interessant protegir i potenciar la 
presència de depredadors naturals, com eriçons, gripaus, o anàtids. 

Els insectes constitueixen el grup més complex tant per la gran varietat 
d'organismes que representa, com per la seva complexa biologia. Els insectes més 
freqüents en els nostres horts i que s'inclouen, en aquest cas entre els veïns menys 
desitjats són, entre ells els pugons, les formigues, la mosca blanca, les cotxinilles, 
els escarabats, les papallones i les mosques de la fruita i de l' olivera. De qualsevol 
manera aquests són interessants per conèixer la vida de l'hort i les relacions dels 
éssers vius dins d'l'ecosistema, així que tampoc és el nostre objectiu desfer-nos 
ràpidament d'ells. 
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Font imatge: Manual horts de biodiversitat. CEACV
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Els nematodes, són uns cucs microscòpics que solen viure a la terra i parasiten 
les arrels d'algunes plantes. Si en el substrat ha un equilibri, els nematodes 
de terra són controlats de manera natural per determinats fongs i pels 
exsudats que les plantes alliberen a través de les seves arrels. 

Evitarem que proliferin massivament mitjançant un correcte abonat, per exemple, amb la 
incorporació d'adobs verds en la planificació dels cultius. 

Una mesura de protecció senzilla, consisteix en plantar calèndules i Tagetes que actuen 
com nematicidas ia més aporten colorit a l'hort. 

També podem recórrer (en els mesos d'estiu, si hi ha alguna zona de l'hort sense 
conrear) a la solarització cobrint la terra amb làmines plàstiques que augmenten la 
temperatura de l'substrat i contribueixen a eliminar els nematodes patògens, afectant 
molt poc als microorganismes auxiliars .

c) Els fongs 

Els gèneres de fongs més importants associats a les arrels de les plantes són Aspergillus, 
Penicillium, Rhizopus i Trichoderma. L'Aspergillus i el Penicillium mobilitzen el fòsfor i el 
nitrogen de terra. El Trichoderma sosté la humitat a les arrels en condicions de sequera. 

Pel que fa a les malalties fúngiques, derivades de la presència d'algunes espècies, dir que 
apareixen com a conseqüència d'una elevada humitat en l'ambient, a més de 
temperatures altes, escenari perfecte en els nostres horts propers a al litoral. Normalment, 
els efectes nocius provocats pels fongs són variats. Més que combatre'ls, hi ha unes 
pautes preventives comuns que consisteixen en: 

▪ sembrar i plantar espaiadament els cultius, 

▪ evitar la densificació de la massa foliar mitjançant aclarides i podes 
periòdiques, 

▪ evitar regar mullant les plantes (compte amb el reg per aspersió). 

d) Bacteris i virus 

Entre els bacteris i els virus, aquests diminuts éssers que no podem 
observar a simple vista, però que habiten a terra, dir que molts d'ells 
produeixen efectes beneficiosos sobre les plantes contribuint a 

l'equilibri de la mateixa. Tal és el cas dels bacteris de l'gènere 
Azotobacter o Rhizobium, que en les plantes lleguminoses són les 

responsables de fixar el nitrogen (N) atmosfèric a terra, permetent al seu torn, 
que el N estigui disponible perquè les plantes ho absorbeixin. Altres vegades, 
però, aquests éssers poden ocasionar malalties en les plantes infectades, per 
la qual cosa no hi ha tractaments eficaços.

Les infeccions bacterianes es manifesten de molt diverses formes 
com podridures o deformacions en el creixement. Les infeccions 
víriques es presenten a manera de nanisme, taques groguenques 
amb forma de mosaic, deformacions variades, etc. Totes elles són 
de difícil solució, estant a les nostres mans tan sols desinfectar 
periòdicament les eines per evitar la seva transmissió a altres plantes sanes. 

 Orientació didàctica: Encara que ens resulti útil classificar-mitjançant aquests 
criteris, els científics utilitzen les categories taxonòmiques, que presenten uns 
trets que les defineixen molt característics i és important conèixer. En la unitat 
"El regne vegetal" https://cutt.ly/ZfKKKmo de l'PNTIC s'inclouen els conceptes 
clau per diferenciar els grups molses, falgueres i plantes amb flors, i dins 
d'aquestes les estructures bàsiques i les diferències entre angiospermes i 
gimnospermes.


Les dues unitats contenen activitats autoavaluables, resums de les idees clau i 
autoavaluació final, el que facilita el treball autònom de l'alumnat. Es poden fer 
servir per al desenvolupament dels continguts de la matèria. En aquest cas, 
caldria facilitar unes instruccions prèvies sobre l'accés i la navegació per la 
unitat didàctica. Després, l'alumnat podria navegar lliurement per ella per tal de 
familiaritzar-se amb els seus continguts i les seves possibilitats. (Més 
orientacions: https://cutt.ly/dfKKksL).

https://cutt.ly/ZfKKKmo
https://cutt.ly/dfKKksL


Completa el dibuix identificant amb el 
número corresponent les 5 parts.


1. Pètals


2. Estams


3. Pistil


4. Sàpiga-


5. Peduncle
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Activitat 4.1
Observa la classificació de el regne vegetal de la unitat descrita, i completa els 
requadres inferiors amb els noms dels grups:

Completa la imatge escrivint els noms corresponents: 
càpsula, espores, filament o bolet, còfia, filoides, rizoides, 
cauloide.


Per què creus que les molses necessiten per a la seua 
reproducció un mitjà aquàtic?

Activitats 4.2

Les plantes adaptades a el medi terrestre s'anomenen cormófitas, perquè tenen 
veritables arrels, tija i fulles. Aquests són els òrgans de les plantes, però sabries indicar-
nos la principal funció de cada un d'aquests òrgans? (Pots buscar la informació en les 
activitats anteriors)

Activitat 4.3

Completa la taula indicant quines característiques són pròpies de les molses, de 
falgueres, o comuns a ambdues:

Activitat 4.4

molses falgueres Comuns

Tenen teixits 
conductors

No tenen flors

Tenen falses 
arrels

Necessiten aigua 
per reproduir-se

Només mesuren 
uns pocs 
centímetres

Activitat 4.5

plantes

sense flors amb flors

sense teixits 
conductors

amb teixits 
conductors amb fruit sense fruit
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els éssers vius pertanyents als regnes Moneres, protoctists i fongs poden 
estudiar-se mitjançant la unitat didàctica "Classificació dels éssers vius" 
disponible a  https://cutt.ly/VgRrIns 

En aquest recurs s'inclouen les característiques morfològiques i les 
diferències organitzatives i funcionals dels regnes protoctists, moneres i 
fongs, així com la definició del concepte d'espècie i el sistema de 
nomenclatura científica. 

Realitza un mural buscant imatges o dibuixant els diferents tipus de bacteris que hi ha 
en funció de la seua forma.


Activitat 4.7

Després de visualitzar els vídeos, o buscar informació a la unitat "Classificació 
dels éssers vius", redacta un informe raonat que done resposta a tres qüestions: 
Per què els fongs formen un regne a part ?, quines parts té un fong ?, i de quina 
manera s'alimenta ?.

Activitat 4.9

En què s'assemblen i diferencien els protozous de les algues? Completa la taula 
omplint amb els termes més adequats:

Activitat 4.8

protozou Alga

Nutrició (autòtrofa o heteròtrofa)

Éssers unicel·lulars o / i formats per 
moltes cèl·lules però sense teixits

Generalmente móviles/inmóviles

 

Què són els fongs?


 https://youtu.be/eRAViGYXEXA 

Quines parts té un fong?

 https://cutt.ly/0f67BUD

Com s'alimenten?

https://cutt.ly/Of65zu7

Busca informació de el regne moneres. Un dels grups més importants d'aquest regne 
són els bacteris. Dibuixa un bacteri numerant i etiquetant les seues parts. Després 
elabora un llistat amb les funcions de les mateixes.

Activitat 4.6

https://cutt.ly/VgRrIns
https://youtu.be/eRAViGYXEXA
https://cutt.ly/Of65zu7
https://cutt.ly/0f67BUD
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Quins perills amenacen a un hort?

A l'inici de la unitat has vist un vídeo de Manuel, el pagès més jove d'Altura, i un 
altre dels veïns de Benimaclet, a València. En els dos casos es tracta de persones 
que treballen per recuperar i mantenir uns horts, en definitiva una manera de vida, 
que d'altra manera s'aniria abandonant. Quins aspectes positius creus que li 
proporciona a Manuel mantenir el seu hort? ¿I els veïns de Benimaclet? (Compara 
els dos casos i troba semblances i diferències entre ells). El principal perill que 
amenaça a les zones cultivables, a les zones més despoblades, s'aprecia clarament 
al vídeo de Manuel Per què creus que continua cultivant? Com són la resta 
d'agricultors amb els quals es relaciona? Què creus que passarà a Altura a al cap 
d'uns anys?

Activitat 5.1

Pots trobar informació sobre els perills que 
amenacen a el paisatge d'horta en aquest vídeo:


https://cutt.ly/Cf98CbO 


A les zones urbanes podríem resumir els perills que amenacen l'horta a:


• La fragmentació de l'horta per la creació de grans vies de 
transport. 

• La pressió urbanística 

• L'ús de terra d'horta per a zones industrials o activitats 
econòmiques. 

Activitat 5.2

 
El document  https://cutt.ly/1gRiroz conté fotografies de 
l'paisatge proper a la ciutat de València, exemples d'aquestes 
amenaces. Podem realitzar una recerca a internet d'imatges 
representatives de cadascun d'aquests 5 exemples i realitzar 
una exposició que mostrarem a la classe.


Orientacions didàctiques. es poden crear grups de 3 o 4 alumnes de manera 
que cada grup realitzi una presentació de les imatges sobre un aspecte, o sobre 
tots ells, i les exposen a la resta de la classe, o crear un mural col·laboratiu, bé 
en un panell de la classe o mitjançant una eina digital col·laborativa. En el cas 
d'un centre rural, podria ser més adequat entrevistar una persona gran i fer un 
breu documental, indicant a l'alumnat els passos a seguir: introducció, disseny 
de les preguntes, edició de vídeo i presentació a la resta de companys

D'altra banda, ja hem vist que a l'hort trobem altres éssers vius, alguns dels quals 
poden resultar perjudicials per a les plantes o els interessos dels agricultors, 
constituint plagues. Aquestes són especialment greus quan ens trobem amb grans 
extensions ocupades per una mateixa espècie de planta, el que anomenem àrees 
de monocultiu. En aquest cas, a l'trobar grans extensions de la planta de la qual 
s'alimenten, es produeix una explosió a la població de l'espècie "agressora" que 
generarà la plaga. Si, en lloc d'una espècie que ocupa una gran extensió, tenim 
xicotets horts amb diversitat de tipus de plantes, l'acció de les espècies 
depredadores o paràsites serà més reduïda. També hi ha un altre factor que frena 
l'efecte de les plagues i és el cultiu de diverses varietats de plantes d'una mateixa 
espècie, que tenen una sensibilitat davant de les plagues, malalties o condicions 
ambientals diferents, de manera que sempre tindrem alguna varietat resistent que 
ens permetrà mantenir l'explotació quan altres varietats sucumbeixin. D'aquí la 
importància que, doni un temps ençà, es dóna a l'manteniment. de la biodiversitat.

 

Més perills que amenacen el nostre hort: 

Un altre factor a considerar que es pot considerar un perill és el dels tipus de 
nutrients que consumeix cada planta. Si, en un mateix hort, vam plantar espècies 
que consumeixen diferents tipus de nutrients, o bé establim una rotació de 
cultius entre elles, l'esgotament d'aquests nutrients trigarà més a produir-se i la 
necessitat d'aportar abonaments serà menor. Així, les associacions de diferents 
plantes que vam poder veure en el document de l'CEACV que apareix en el 
"saber més" del punt 3, són una bona opció a l'hora de treballar l'hort. Si, per 
contra, sempre cultivem la mateixa planta en el mateix lloc o plantes amb el 
mateix consum de nutrients, esgotarem la capacitat de terra de mantenir vives a 
les plantes més ràpidament. 

Reproduïm de nou l'enllaç a continuació: https://cutt.ly/sfFhO1u 
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La família Fabregat està preocupada. Un futur pla urbanístic ha inclòs una rotonda 
que envaeix part de la zona II de el terreny que el pare de Sonia ha cedit a ella 
mateixa i als seus tres companys de classe. El centre de la rotonda es troba en el punt 
D i el radi de la mateixa és la distància DF.  

a. Quina és la superfície total de la rotonda? 

b. Quina superfície de la zona II quedarà útil per al cultiu quan s'expropien el terreny 
de la rotonda? 

c. La família Fabregat pensa al·legar contra l'expropiació i proposar que la rotonda 
tinga un radi menor equivalent a la meitat de la distància DF, en aquest cas, 
quanta superfície guanyarien per a la zona II respecte de la pèrdua amb la 
proposta inicial d'expropiació? 

d. Malauradament, la família Fabregat no té moltes esperances en les seues 
al·legacions i pensa que finalment la rotonda tindrà les dimensions inicials. Si un 
cop construïda traslladem la distància DF sobre la vora exterior de la mateixa, 
quants punts d'intersecció podem dibuixar? 

e. Unint els punts anteriors, què polígon regular obtenim? Quin és el seu perímetre? 

f. Si s'uneixen cadascun dels esmentats punts amb el centre de la rotonda 
s'obtenen sis triangles iguals. Raona quin tipus de triangles són i calcula la 
superfície de cada un d'ells. L'altura d'un dels anteriors triangles es diu apotema. 

g. A partir de la suma de les superfícies dels triangles de l'apartat anterior pots 
calcular la superfície de l'hexàgon regular. Dedueix una fórmula per l'àrea d'un 
hexàgon regular i introdueix l'apotema en la mateixa. Seria aquesta fórmula 
extensible a altres tipus de polígons regulars? 

Activitat 5.3

AB = 7.1 cm

AH = 4.3 cm

HF = 5.2 cm

CD = 7.6 cm

DF = 3.6 cm

BC = 5.4 cm

presa d'aigua



Consum de verdures i hortalisses al teu centre educatiu

Posa a prova els teus coneixements3
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1. Dissenya una enquesta sobre consum de verdures i 
hortalisses per al teu centre educatiu. Selecciona preguntes 
que recullin tots els tipus de variable estadística. 

2. Tria una mostra representativa i pásales l'enquesta. Recull els 
resultats. 

3. Elabora un informe dels resultats, en el qual has d'incloure: 

• Justificació de per què la mostra és estadísticament 
representativa (aleatòria i no inclou biaixos). 

• Classifica i ordena les dades recollides en 
taules de freqüències. 

• Representa les dades mitjançant les 
gràfiques més adequades per a cada tipus 
de variable. 

• Extreu unes conclusions de les teues dades. 

4. ¿Sorgeixen preguntes noves a partir de les teues 
dades? Quins altres estudis podrien ser 
necessaris?

A "Tot el que necessites saber" has vist algunes condicions 
que ha de complir una mostra perquè siga representativa 
d'una població, has vist com ordenar i classificar les dades, 
i també com representar-los. Moltes de les activitats 
estaven relacionades amb enquestes fetes per estudiants 
sobre hàbits saludables i, en particular, sobre el consum 

de verdures i hortalisses. Seguint aquest tema, seria 
interessant recollir dades reals en el teu centre educatiu. La 

investigació estadística que et proposem és, per tant, la següent: 
realitza una enquesta sobre el consum de verdures i hortalisses al teu institut. 

Investiga sobre un hort ecològic0201

Per què horts ecològics?   Elabora, a partir de la informació facilitada en el 
quadre anterior, un llistat d'avantatges i inconvenients que penses que pot 
aportar un hort ecològic enfront d'un convencional.

Des de fa un temps, s'ha revisat el plantejament de les 
explotacions agrícoles i ramaderes i han sorgit noves propostes 
que intenten disminuir la incidència sobre l'ambient a l'ésser 
més respectuoses amb ell, generant menys residus 
contaminants i requerint menys aportacions, a l'establir un 
sistema de explotació cíclic que permet la recuperació natural 
de la capacitat d'aportar nutrients de terra. És el que s'agrupa 
sota el terme de "agricultura ecològica". Aquí pots trobar 
informació sobre ella:


https://cutt.ly/ufFkVZz 

https://cutt.ly/ufFkVZz
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Màquines per treballar la TERRA

LLAURAT
Arrossegat amb animals o tractors, l'arada aixeca i aireja 
el terra, fent-lo més homogeni a l'barrejar diverses capes 
de terra.

MULA 
MECÀNICA 
(motoaixada)

El principal i més freqüent ús d'una motoaixada és l'arada 
de la terra. Amb l'arada vam aconseguir aixecar i airejar el 
sòl, fent-lo més homogeni a l'barrejar diverses capes de 
terra.

EINES PER TREBALLAR LA TERRA

AIXADA / 
LLEGONA

Serveixen per cavar la terra, pastar o remoure el terreny, 
ventilar o voltejar i per traçar solcs i retirar plantes 
perjudicials.

PIC
Perfecta per preparar la terrenys massa compactes.

PALA i PALA 
DE PLANTAR

Serveix per excavar i fer forats profunds.


Serveix per practicar els forats en la sembra, plantació i el 
trasplantament de petites hortalisses.

EINES PER TREBALLAR LA TERRA

PINXO DE 
PLANTAR

Serveix per fer forats a la terra de forma fàcil i ràpida, i 
poder col·locar-hi plantes i llavors.

RASCLET
Serveix per anivellar i remoure lleugerament la superfície 
de terra abans de plantar.

LLAURAT DE 
MÀ

Serveix per fer solcs al terreny.

EINES PER A REG

MÀNEGA
Serveix per al regar de forma contínua a l'estar connecta a 
el subministrament d'aigua.

RUIXADOR
Serveix per regar tests o cultius petits, ja que permet 
transportar aigua en petites quantitats.

EINES PER PODAR

XERRAC DE 
PODA

Serveix per tallar branques més gruixudes d'arbres fruiters

TISORES DE 
PODA

Serveix per podar les branques fines de plantes i arbres 
fruiters.

ESTRIS I ACCESSORIS

CARRETÓ

Serveix per transportar terra, abonament etc. en 
distàncies curtes.

CABASSOS
Serveix quan cal transportar petites quantitats, per 
exemple, portar les restes de la poda dels tomàquets, les 
males herbes que extraiem de terra, els fruits, etc.

CORDILLS I 
TUTORS

Amb ells vam lligar i subjectarem les plantes als tutors i 
delimitarem zones de treball. Si triem cordills de ràfia o de 
materials orgànics

EINES PER A LA DEFENSA CONTRA PLAGUES

SULFATADORA
Sirve para realizar los tratamientos fitosanitarios por 
pulverización. Es puede transportar en la espalda

PULVERITZADOR
Per ruixar les plantes amb aigua o els productes 
fitosanitaris en xicotets volums.

MASCARETA, 
GUANTS I 
ULLERES

Serveix per protegir-se dels tractaments fitosanitaris i en 
l'aplicació de diversos abonaments

Posa a prova els teus coneixements

Els treballs que comporta tot espai de cultiu són variats. Poden anar des de les esgotadores tasques de 
conreu fins a altres com podes, sembres o trasplantaments, i fins i tot el manteniment de l'hort.  

Per a aquestes tasques haurem d'utilitzar sempre les eines de conreu corresponents a cada treball. Part 
important de l'èxit de tot cultiu depèn de la disposició i ús d'aquestes eines. 

A continuació veurem les eines més necessàries, per treballar i construir el nostre hort. 

Visita una botiga de bricolatge03
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Llegona


Tisores de 
poda


mànega


	 	 


              	         	
	 	 	
	 	 	 


	 	 	
	 


              


1. Busca en aquesta sopa de lletres el nom de 10 eines i màquines per treballar l'hort (en castellà) i 
podràs trobar a la botiga.

    
Pots resoldre-online: 
https://cutt.ly/Sopadelletres

Posa a prova els teus coneixements

Et proposem visitar una botiga de Bricolatge, per fer les següents activitats durant la visita. 

2. Analitza les següents eines per reconèixer els diferents tipus de materials usats per a la seva 
fabricació.

3. Agafa una pala, un pic i unes tisores de poda i investiga com has de 
agafar per fer la feina amb menor esforç, raona la resposta.

Orientació didàctica: Proposem fer una visita a una botiga de bricolatge, però si l'alumnat 
no pot anar per alguna circumstància, per exemple, no tenir a prop de casa botigues de 
bricolatge, podem donar-li l'opció de veure algun catàleg físicament o visitar alguna botiga 
en línia.

TIPUS DE 
FUSTA

PROPIETATS PREU 
ORIENTATIU

CROQUIS

4. Busca informació i fes un llistat dels tipus de fustes més utilitzats per a 
la construcció de calaixeres d'hort urbà (resistents a la intempèrie).


cabàs


carretó


sulfatadora

https://cutt.ly/Sopadelletres


Per determinar el contingut en aigua d'un sòl, haurem: 

1. Pesar el recipient de porcellana a la bàscula i anotar el pes. 

2. Afegir 200 grams de sòl acabat de pescar d'un test o del nostre 
hort. 

3. Posar l'estufa o el forn a 100ºC. 

4. Mantenir així durant aproximadament 24 hores. 

5. Tornar malgrat la mostra. 

6. Restar de la dada obtinguda, el pes de l'recipient. Obtindrem el pes de la mostra 
dessecada. 

7. Restar dit dada obtinguda dels 200 grams. El resultat serà el contingut en aigua 
de la mostra de 200 gr. de sòl. 

8. Calcular el percentatge que suposa aquest contingut en el pes de terra. 
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04 Investiga sobre el contingut en aigua i la textura de terra.

Com hem dit anteriorment, la textura de terra és determinant a l'hora de valorar la fertilitat 
de terra en funció de l'tipus de cultiu que volem realitzar. Per això, la seva anàlisi és molt 
interessant. També és important conèixer el percentatge d'aigua que posseeix un sòl, el 
que també ens donarà una idea de la capacitat de la mateixa de sustentar la vida, ja que 
sense aigua, les plantes moriran. 

Escull un ésser viu que pertany a el regne 
protoctista. Aquest serà el teu ésser viu. 
Busca una imatge, informació sobre el 
mateix per elaborar una fitxa que contingui 
els camps: grup taxonòmic, espècie, 
organització, mida, anatomia, tipus de 
nutrició, tipus de reproducció, hàbitat on es 
troba, i altres característiques. Si la fitxa es 
realitza en format electrònic mitjançant un 
PADLET o similar pot incloure algun vídeo de 
youtube, i incorporar-se totes per construir 
un producte col·laboratiu entre tota la classe.

05 Busca una imatge. El teu ésser viu.

Per determinar la textura de terra, haurem de: 

• Prendre un volum de sòl i abocar a la proveta. 

• Afegir aigua per sobre de l'nivell de sòl. 

• Agitar fortament i deixar reposar. 

Les partícules es dipositen per ordre de grandària, començant per les més grans. La 
matèria orgànica quedarà surant sobre l'aigua. 

Un cop s'hagin dipositat totes les partícules, el que passarà quan l'aigua torni a estar 
transparent, haurem: 

• Prendre lectura de l'volum total. 

• Mesurar el volum de cada un dels tipus de partícules a partir dels valors que 
s'observen en la graduació de la proveta. 

• Calcular el percentatge en volum de cadascun dels tipus de partícula, el que ens 
aproximarà a l'estimació de l'tipus de sòl que tenim des del punt de vista de la 
textura.
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06 Construeix una maqueta d'una 
cèl·lula … Comestible!

Necessitaràs recipients de tota mena i mesura, plastilina, plàstics, suro, gelatines, gels 
incolors, llaminadures, fils, llanes, cereals, llegums, pasta ... i tot el que se't ocurra.El 
citoplasma pot ser gelatina de maduixa, 1 pa de pessic o fins i tot un pastís de 
pastanaga. El nucli una rodanxa de kiwi o Kínder sorpresa i l'aparell de Golgi unes 
regalèssies. Se t'ocorre com «cuinar» unes cèl·lules vegetals delicioses? Escull un model 
de cèl·lula, animal o vegetal, i elabora la teva maqueta.

Orientació didàctica: 
 Escollir prèviament entre la realització d'una maqueta de cèl·lula procariota, animal o 
vegetal. Per a la maqueta de gelatina, utilitzar la neutra o transparent. Cal que s'afegeixi 
gelatina líquida a una base de gelatina sòlida que prèviament s'ha refredat a la nevera. Els 
orgànuls es van afegint a el conjunt a mesura que van solidificant les noves capes de 
gelatina, d'aquesta forma els orgànuls tenen aparença d'estar suspesos a l'interior. 
Aquest model té l'avantatge que permet una visió tridimensional a causa de la 
transparència de la gelatina ia més pot conservar fins a dues setmanes a la nevera. 
També es necessita un recipient amb forma i mida adequada a l'tipus de cèl·lula per 
contenir la gelatina i els orgànuls han d'estar retolats amb els seus noms. En els projectes 
es valorarà a més de la creativitat, les proporcions entre els orgànuls cel·lulars. Adaptat 
de Mª Pilar López Mollá I.E.S. GONZALO ANAYA Xirivella.


https://cutt.ly/mfFkT83 

Ens atrevim a fer una maqueta d'una cèl·lula, però amb ingredients comestibles ?. El nostre 
MASTERCHEF cel·lular requereix aguditzar l'enginy per buscar materials adequats que 
representin els orgànuls.

07 Observa al microscopi les cèl·lules de ceba.

En aquesta pràctica vas a observar cèl·lules vegetals i 
diferenciar-hi aquestes estructures: membrana, citoplasma i 
nucli. 

Material: ceba, microscopi, blau de metilè, 
cobreobjectes, portaobjectes, bisturí, placa de Petri, 
comptagotes, aigua destil·lada. 

Talla una ceba a quarts; en un d'ells separa un dels fulls que 
formen la ceba i, en la seua cara interna, talla amb el bisturí un 
quadrat d'aproximadament un centímetre de costat (el tall ha de 
ser poc profund). Separa després l'epidermis (el teixit transparent 
que recobreix el full) i diposita amb cura sobre un portaobjectes. 
A continuació ho Tenyirem amb verd de metil o blau de metilè; col·loca el 
portaobjectes sobre una placa Petri i amb el comptagotes diposita colorant fins a cobrir 
la preparació. Deixa actuar durant cinc minuts i després renta la preparació amb aigua 
destil·lada fins que aquesta surti transparent. Col·loca un cobreobjectes, seca la 
preparació per sota amb paper de filtre i observa-a el microscopi. 

Font: Wikipedia: 
https://cutt.ly/PfFh2bp

En l'APP Cèl·lula en Realitat Virtual, gratuïta i 
disponible per a Android, pots submergir-te en un 
model de cèl·lula, viatjar pel seu interior i descobrir 
les funcions dels diferents orgànuls.


necessitaràs:


•un dispositiu amb sistema operatiu Android 


•l'aplicació de play store.


•un visor (pots construir-te un amb cartró seguint les instruccions aquí. 
https://cutt.ly/ffFA6gw).


Ara a viatjar i completar el recorregut per la cèl·lula. Després redacta en 
una taula un breu informe amb els noms dels orgànuls i les seves funcions.


alternativa per macOS:  https://cutt.ly/AppRV


08 Visualitza la cèl·lula amb realitat virtual

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CITec.CelulaVR2019&fbclid=IwAR2dPIvBVzoWYKn-UxtyjqQRVJG-9RwZvyiGu7OsaIBNp7a71GG9Hk-n1y0
https://cutt.ly/ffFA6gw
https://cutt.ly/AppRV
https://cutt.ly/mfFkT83
https://cutt.ly/PfFh2bp


Ara que coneixes les característiques o trets distintius dels 5 
regnes, podràs elaborar una clau dicotòmica. 

Per a això segueix els següents passos: 

◦ Tria els criteris de classificació (tria els teus propis) 

◦ Aplica'ls per a construir un diagrama en forma 
d'arbre, dibuixant-lo en una fulla i indicant el tret 
en cada divisió. 

◦ Classifica els 5 regnes situant-los en el seu lloc 
corresponent 

◦ Escriu la clau dicotòmica numerant cada elecció 
per ordre. 

◦ Recorda que has de pensar preguntes sobre trets 
distintius que es responguen mitjançant un sí o no, 
i cada resposta limita els éssers vius fins a arribar al 
regne. 
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09 Elabora una clau dicotòmica

 

Genially és una senzilla eina que visualment ens permet crear l'itinerari SI/NO en cada 
elecció.  Ací (https://cutt.ly/Zf6Xl5D) un exemple d'una clau elaborada amb aquesta 
eina per un alumne de 1r ESO. També es pot consultar la seqüència didàctica completa 
per a treballar les claus dicotòmiques i la classificació dels éssers vius en https://cutt.ly/
YgFb8Li , amb activitats per a alumnat de 1r ESO (Jordi Domènech Casal) 

Espècie

Gènere

Familia

Ordre

Classe

Divisió

Regne

Referències
Categoríes taxonòmiques primàries

Porció de l'arbre filogenètic
Alguns nodes de l'arbre

https://view.genial.ly/5eaffe0a49966b0d12b232b2/presentation-clave-dicotomica-aitana
https://cutt.ly/Zf6Xl5D
https://cutt.ly/YgFb8Li
https://cutt.ly/YgFb8Li
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10 conrea plantes …! SENSE TERRA! 

Creus que seria possible cultivar plantes sense terra? Descriu com dissenyaries aquest 
cultiu. 

Creus que hi havia algun factor en 
el teu disseny que no has tingut en 
compte? 

Modifica el teu disseny i posa'l en 
pràctica. 

Fes fotografies i comparteix el teu 
treball amb els companys i 
companyes de la teua classe. 

Orientacions didàc.ques: 

Seguint les instruccions d'aquest vídeo, es 
pot realitzar cultius dins de recipients de 
vidre. S'haurà d'assegurar que se subministra 
a la planta tot el que necessita per al seu 
desenvolupament: aigua, nutrients, llum i 
aire. L'aigua i els nutrients s'aporten amb el 
mitjà de cultiu. La llum els arriba a través de 
les parets dels recipients de vidre. Finalment, 
poden disposar d'aire perquè, encara que es 
cultiva en recipients amb tapa, mai es fa 
mitjançant tancaments hermètics. 

Si bé el cultiu de plantes sense terra sembla una idea treta d'una novel·la de ciència-
ficció, és possible posar-lo en pràctica fins i tot a la nostra casa. Aquest tipus de cultius 
es diu hidropònic, perquè no s'usa terra, només dissolucions minerals nutritives 
aquoses. 
Es poden trobar des de xicotets jardins hidropònics en pitxers de vidre transparent fins 
a jardins verticals amb les arrels a l'aire. 

En aquest cas es diu cultiu aeropònic, i les arrels no se submergeixen en cap líquid, sinó 
que es ruixen amb ell mantenint-les en un ambient humit. 

  En la NASA estan experimentant amb cultius hidropònics. Sembla que és 
la solució per a la producció d'aliments vegetals en l'espai. Mira en el 
següent enllaç com ho fan:

https://cutt.ly/hidroponicNASA 

 

Els jardins penjants de Babilònia van ser 
una de les 7 meravelles del món antic. És 
possible que estigueren fets amb cultius 
hidropònics? En aquest enllaç tens més 
informació:


         https://cutt.ly/histhidrop 

  Mira en aquest enllaç una proposta: 

https://cutt.ly/enuntarro 

https://cutt.ly/enuntarro
https://cutt.ly/histhidrop
https://cutt.ly/hidroponicNASA


És molt important prendre les mesures exactes. Els brots s'arrissen quan creixen i 
els estudiants han de decidir com mesurar-los. Un suggeriment és sostenir 
suaument una corda o fil prop de l'brot, seguint les seves rínxols, i després mesurar 
la longitud d'el fil amb un regle. Els estudiants també han de decidir quines parts de 
l'brot mesurar. Per exemple, ¿mesuraran des de la vora de la llavor fins al final de les 
fulles, inclouran la longitud de la llavor o s'exclouran les fulles? Pot tenir una 
discussió a classe sobre això abans que els estudiants mesurin els brots. Enfatitzant 
la necessitat de tenir mesuraments consistents si es trauran conclusions entre els 
grups. Atès que els brots són fràgils, els estudiants també han de decidir si exclouen 
una de les mongetes de l'experiment si es trenca el brot.
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Instruccions: (Tria una solució per a les vostres mongetes) 

Retalla tres tovalloles de paper per a cobrir la base d'una placa de Petri.


Col·loca dues capes de tovalloles de paper a la placa de Petri i s'acomoda 
sobre les mongetes. Troba una forma d'identificar els deu jueves 
individualment, de manera que puguis reunir dades de cada jueva a 
mesura que creix.


Moja les tovalloles de paper i les mongetes afegint diverses culleradetes 
de la teva solució.


Col·loca una altra tovallola de paper sobre les mongetes i humiteja amb la 
teva solució. 


Col·loca la coberta sobre la placa de Petri. Retola la placa de Petri 
amb el nom del teu grup i el tipus de solució usada.


Cada dia, aproximadament a la mateixa hora, mesura en 
mil·límetres la longitud de cada brot. Recull les dades en una 
taula (veure l'activitat següent) per anotar la longitud dels brots i les 
teves observacions sobre el creixement de les mongetes. Segueix 
el progrés dels brots de mongeta durant set dies. Durant aquest 
temps, afegeix més solució quan sigui necessari per mantenir 
humides les tovalloles de paper.

Bibliografia: 

La següent activitat està presa de Wijers, M., de Lange, J., Bakker, A., Shafer, M. 
C. i Burrill, G. (2006). Comprendre les dades. Wisconsin Center for Education 
Research & Freudenthal Institute (Eds.), Les matemàtiques en context. Chicago: 
Encyclopædia Britannica, Inc. Pots descarregar el llibre en:


 https://cutt.ly/5fVRQSE 

En l'experiment que està a continuació, examinaràs l'efecte de diferents líquids en el 
creixement dels brots germinats de jueva. Investigaràs les respostes a les següents 
preguntes:

• A quina velocitat creixen els brots de mongeta?


• Què passa amb el creixement dels brots si les mongetes es col·loquen en solucions 
diferents?


a. Llegeix la descripció de l'experiment i després fes una predicció sobre el resultat.


Les quatre solucions amb les que podem humitejar les mongetes.


Aigua d'aixeta.


1 culleradeta de sal per cada mig litre d'aigua.


30 ml de beguda de cua per cada mig litre d'aigua.


30 ml de beguda de llimona per cada mig litre d'aigua. 

Posa a prova els teus coneixements

11 Experimenta amb brots de mongetes. 

https://cutt.ly/5fVRQSE


Recull les dades de l'experiment anterior en la següent taula.


LONGITUD DEL BROT (mm)

JUDIA DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 OBSERVACIONS I PROBLEMES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12 Informe de l'experiment amb mongetes 

a. Quina és la variable estadística? De quin tipo és?


b. Si construïm 1 taula de freqüències, que representin aquestes Freqüències?

Descriu el qual la gràfica mostra sobre el Creixement dels brots a mesura que passa el 
temps.


Conclusions sobre com van Créixer a els brots de fesols a la Solució que vas utilitzar.


Quines coses han afectat a els Resultats de l'teu experiment?


Què canviaries si pogueres repetir l'experiment?
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Gràfica de l'altura final de cada brot.

al
ça

da
 d

e 
l'b

ro
t

0

2

4

7

9

11

13

16

18

20

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7

mongeta 1 mongeta 2 mongeta 3 mongeta 4
mongeta 5 mongeta 6 mongeta 7 mongeta 8
mongeta 9 mongeta 10

Completa la gràfica de l'Creixement dels brots a mesura que passa el 
temps (dies)
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Plantejament de el problema.

Aprofitant l'estructura de l'habitatge resistent a la inundació de la UD2 proposem 
convertir-la en un hivernacle per germinar les llavors que utilitzarem per al nostre 
hort.
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Construeix un hivernacle per a llavors13

Posa a prova  els teus coneixements

• Les dimensions de la casa han d'estar a escala.


• La maqueta ha de cabre a la taquilla


• Els materials usats poden ser: llistons de pi, 
contraxapat, plastilina, pals de polo, paper 
d'alumini, film transparent, plàstic d'ampolles, fulles 
d'enquadernar de plàstic, o un altre material 
reciclat.


• S'han de seguir en ordre les fases de l'procés 
tecnològic.


• El disseny de la maqueta de l'hivernacle ha de ser 
original i funcional.


Limitacions imposades.

Dissenyar una estructura entramada i 
construir un petit hivernacle on plantar les 
llavors que germinessin i obtenir una petita 
planta (plantada) que utilitzarem en el nostre 
hort

Recerca d'informació.

Heu de realitzar una investigació que us ajudi a desenvolupar les 
vostres idees. Podeu revisar fonts diferents.


• Com es construeixen hivernacles?. Podríeu emprar termes de 
cerca com "hivernacles" i "maqueta hivernacle". D'aquesta 
manera trobareu solucions similars, que podeu aprofitar per la 
vostra maqueta.


• Quins materials utilitzaries per a la construcció de la 
maqueta ?. L'elecció dels materials és molt important per 
aconseguir una solució satisfactòria. 


• Quin serà el cost total de la maqueta ?. S'ha de construir la 
maqueta calculant el cost de la fusta, de l'plàstic, etc ..

Croquis.

O

Estimació de l'material.

- Fulles d'acetat A4 (làmines de film 
transparent)


- Llistó de pi 1x1 cm

- Material unió: Cola, Cola

- Ouera de cartró, envasos de iogurt 

reciclats


  Llista d'eines.
- Llapis i goma

- tornavís pla

- Serra de marqueteria

- tisores

- Serra de biaix
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O

Aprofitem l'habitatge de la UN.2 . Primer 
retirem les parets, el sostre, rampa d'accés i 
altres tancaments fins a deixar l'estructura.

Separarem l'estructura de la teulada dels 
pilars, per a això utilitzarem un 
tornavís pla que 
introduirem en la unió i 
farem alçaprem perquè 
s'enlaire.

O

Prepararem ara les peces d'acetat que 
cobriran les parets i sostre. Prenent un A4 
marquem les mesures i les tallem

1 2

3 4 5 6

O

Pegarem les peces en la seua posició.

O

PAS 
6

Peguem les peces 5 i 6 en 
l'estructura del sostre

Ha de quedar així, no 
peguem 
l'estructura 
de sostre.

1

3

5

O

O

Preparem el recipient en el qual posarem les 
llavors. Podem usar una ouera retallada, uns 
envasos de iogurt.

Posada en pràctica 

Haureu de plantar les llavors i aconseguir 
que germinen per a arribar a tindre una 
bona plantació en el vostre hort.


Cal tindre una mica de paciència, per a 
veure el resultat. Les llavors necessiten un 
ambient apropiat per a germinar i el temps 
requerit per al creixement.

PAS 
1

PAS 
2 PAS 

3

PAS 
4

PAS 
5

PAS 
7

PAS 
8

IIntroduïm el nostre planter 
dins. Alçant el sostre podem 
regar i manipular el nostre 
hivernacle.



Centro de FPA Misericordia de Valencia

Plantejament del problema.

Amb l'objectiu d'allotjar als insectes beneficiosos (marietes, abelles, etc.) i protegir la 
seua existència, farem que formen part de l'ecosistema del nostre hort.
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Posa a prova  els teus coneiximents 

• Les dimensions de l'hotel d'insectes han 
d'estar a escala.


• La maqueta ha de tindre la grandària 
adequada per al nostre hort.


• Els materials usats per a l'estructura 
poden ser: llistons de pi, contraxapat.


• Els materials usats per a les instal·lacions 
on se situen els insectes han de ser: 
branques, restes de materials petris o de 
construcció (roques, rajoles o teules), 
trossos de troncs, canyes, etc.


• S'han de seguir en ordre les fases del 
procés tecnològic.


• El diseño de la maqueta debe ser 
funcional.


Limitacions imposades.

Dissenyar i construir una 
estructura entramada sotmesa 
bàsicament a esforços de 
compressió a causa del pes dels 
objectes del seu interior.

Prova d'efectivitat 

Haureu de col·locar l'hotel d'insectes 
en el lloc triat i comprovar que 
s'allotgen els insectes i que estan 
protegits de les inclemències 
meteorològiques de l'exterior.

Construeix un hotel d'insectes

Orientació didàctica:  Es recomana que el professorat repartisca als ocupants de 
l'hotel (insectes) i les diferents operacions de construcció entre els grups. Cada grup 
s'ocupa d'un prestatge de l'hotel per a preparar l'hàbitat de l'insecte triat.

És important també que sàpien el benefici del seu insecte per a l'hort.
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O

Cerca d'informació.

Heu de realitzar una investigació que us ajude a desenvolupar les 
vostres idees. Podeu revisar les anotacions i altres fonts 
d'informació, com preguntar als vostres majors i consultar en 
internet. Podríeu emprar termes de cerca com:


• Com es construeixen els hotels d'insectes?. Com es 
construeix la granja de bestioles? Quins insectes són 
beneficiosos per a l'hort?, etc. D'aquesta manera trobareu 
solucions similars, que podeu aprofitar per a la vostra 
maqueta.


• Quins materials utilitzareu per a fer els refugis dels insectes? 
L'elecció dels materials és molt important per a aconseguir 
una solució satisfactòria.


• Quin serà el cost total de la maqueta?. S'ha de construir la 
maqueta calculant el cost de tot el material utilitzat, etc..


Croquis.

Orientació didàctica: L'alumnat ha de fer-se càrrec d'instal·lar al seu insecte, buscar el 
material natural (pinyes, canyes, etc.) per a aconseguir un bon hàbitat per al seu 
insecte. 

 S'ha de reflectir la bibliografia emprada en la memòria tècnica.

 

En aquest vídeo pots veure com alumnat d'un mòdul de 
fusteria i moble del Centre de FPA Misericòrdia de València, 
va construir els seus propis hotels d'insectes, a més de caixes 
niu per a ocells i ratapinyades: 

https://cutt.ly/Tf4vAUO 

https://cutt.ly/Tf4vAUO
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ALÇAT PERFIL

Posa a prova  els teus coneiximents 

PLANOL

PLANTA

Hem desenvolupat el disseny que 
es proposava treballar amb 
Geogebra.
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O

Estimació del material.

Estructura de l'hotel:

- Taules de fusta

- Cua Blanca

- Caragols

- Malla metàl·lica

- Grapes


Hàbitat de l'insecte:

- Rajola

- Pinyes

- Palla

- Troncs

- Canyes

- Tauletes de fusta


Llista d'eines.

- Llapis i goma

- Tornavís d’estrela

- Serra de marqueteria

- Serra

- de biaix Llimes i escata

- Trepant/Tornavís

- Martell


Orientació didáctica:  Per a l'elaboració de la memòria tècnica es recomana fer tres taules:

- Taula amb la llista dels materials i quantitats que ha utilitzat per a la construcció del seu disseny.

- Taula amb el llistat d'eines que ha necessitat utilitzar per a la construcció especificant perquè tasca l'ha 

usada.

- Taula amb el llistat de preus per a obtindre el preu final amb l'IVA del 21%. inclòs.  

Presupost.

En aquest punt, haureu de calcular el preu total 
de la maqueta, incloent l'IVA. El preu de cada 
material usat en la construcció de la maqueta el 
podreu trobar en Internet, o t'ho proporcionarà el 
professorat.
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O

PAS

   1

PAS

   2

O

PAS

   3

O

PAS

   4

Comencem amb una peça de contraxapat 240x120x3 marquem amb 
llapis les línies de referència per a col·locar les següents peces.

Prenem els llistons 10x10x240 i els tallem a la mesura amb biaix de 
15º. Després els peguem en la seua posició amb una mica de cola. 
Per fer això recomanem utilitzar les dues peces del següent pas que 
ens ajudaran perque els llistons se subjecten. 

Preparem la base per a la primera planta i la 
peça central que ho sustentarà, utilitzem 
contraxapat de 3mm. Peguem tot el conjunt.

Tallem les peces i les peguem com es veu 
en la figura.

Orientació didàctica: Els alumnes han de seguir un pla de construcció similar al que es detalla en aquests 10 passos. 

1 3 4 5

1

2

3

4

5

2

Posa a prova  els teus coneixements
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O

PAS

   5

PAS

   6

O

PAS

   7

O

PAS

   8

Tallem la peça i la peguem inclinada en la seua 
posició

Preparem una planta més del nostre hotel i la peguem.

Tallem els tubs a una longitud de 120mm. Posem una nova planta

Posa a prova  els teus coneixements



O

PAS

   9

PAS

   10

Peguem els tancaments, podem preparar una malla frontal, que 
col·locarem quan hàgem posat les branques …..

03 L’HORT Posa a prova  els teus coneixements
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Opinió personal.

En aquest últim punt, l'alumnat dona la seua opinió personal 
del projecte en general, si li ha agradat, si han millorat les 
seues capacitats  durant el desenvolupament del projecte i fa 
una valoració del seu treball en particular, de la maqueta. El 
producte final del projecte.

Evaluació del projecte.

Els equips realitzen observacions significatives en equip o de 
manera individual de la maqueta. Anotant:


- Quines són les semblances i les diferències entre els exemples 
que van trobar i la seua maqueta.


- Les possibles modificacions realitzades respecte al disseny 
original.


- les virtuts que té i les possibles millores que podrien realitzar. 


- Dificultats en el procés de construcció.


En l'avaluació del projecte  ens fem preguntes del tipus: 


La grandària de l'hotel és el correcte?, El material natural utilitzat 
per a situar als insectes és l'adequat?, etc.


 
 

Orientació didàctica:  Es recomana que cada grup anote el que va fent en un quadern de treball, perquè d’estes notes s'extraurà la informació per a elaborar 
la memòria tècnica del projecte. És important que tots els membres de l'equip siguen capaços d'informar del projecte. Cada grup explicarà a la resta de 
companys que material ha utilitzat per a refugiar al seu insecte i perquè el seu insecte és beneficiós en el nostre hort (controlar les plagues, pol·linitzar cultius , 
o mantindre la salut i fertilitat del sòl).


Posa a prova  els teus coneixements
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15 CONSTRUEIX, JUGA I EXPERIMENTA AMB EL TANGRAM 

El Tangram és un puzle amb el qual es poden 
construir nombroses figures.  

Està compost de 7 peces de formes 
geomètriques conegudes. Pots identificar-les 
en el següent dibuix? Indica quines figures 
són i quines característiques tenen. Acoloreix 
cada peça per a identificar-les. 

L'origen d'aquest joc és xinés, encara que durant el segle XIX es va popularitzar i van 
aparéixer nombroses propostes diferents per a compondre figures. Les propostes 
consisteixen en siluetes que s'han de crear unint les diverses peces. Per exemple:  

Aquest és un joc tan senzill que, encara que existeixen molts models comercialitzats, 
el pots construir tu mateix. Ho pots fer de cartolina o de plàstic, però et 
proposarem que construïsques un Tangram de fusta. 

Aquests són els passos que has de seguir: 

1.-Dibuixa una plantilla amb el Tangram. Tens diverses opcions 

A.-La fàcil és calcar la imatge de la dreta, ampliant-la a escala. Què vol dir ampliar a 
escala? És possible que no siga tan fàcil aquesta opció? 

B.-L'ideal és dibuixar el Tangram dins d'un quadrat i fixant-se en les propietats de les 
figures geomètriques, dibuixar les línies que el divideixen. Fixa't en el següent 
esquema i raona: 

Què són les línies grises respecte del quadrat? Per què punts passen? On 
es tallen? 

Com pots traçar els segments blaus? Fixa't en els punts rojos, a quina 
distància dels punts negres estan dibuixats? 

Com s'ha calculat on dibuixar els punts blancs? Quina distància hi ha entre 
els punts negres i blancs? I entre els blancs i els rojos? I entre els verds i 
blancs? 

Sobre aquest esquema puntejat traça els segments que delimiten els polígons 
del Tangram. A què així és més fàcil? 
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Orientació didàctica: Es tracta que l'alumnat prenga consciència que 
el coneixement de la geometria facilita la tasca. També que es 
desenvolupe la percepció especial i la identificació de certes 
propietats senzilles geomètriques que involucren rectes, segments i 
punts. La solució és la següent:


Una mostra de les figures que pots fer les pots trobar en la imatge de la 
dreta. Qui és capaç de formar més figures? 

Inventa't una silueta que no estiga en la imatge i vaig donar què 
representa. 

Les àrees dels polígons que componen el Tangram es poden calcular amb facilitat, ja que 
són polígons coneguts. Si el quadrat que conté el Tangram mesura 1 de costat, fes 
una taula amb les 7 figures indicant l'àrea que tenen i com les has calculades. 

Calcula l'àrea d'una de les figures que hages fet. Com l'has calculada? 

Si utilitzes les 7 peces del Tangram per a formar una figura, quina àrea tindrà? 
Explica el teu raonament. 

2.-Calca el dibuix en la fusta. Pot ser contraxapat o cartró ploma i així es pot 
usar una segueta per a tallar les peces. 

3.-Pinta cada peça de colors diferents. 



03 L’HORT Posa a prova  els teus coneixements

El Tangram no és l'únic puzle d'aquest tipus. 

 

Un altre puzle interessant és el Ostomachion d'Arquimedes. Té una 
història curiosa sobre on va ser anomenat per primera vegada, però 
sobretot sorprenen les seues propietats matemàtiques. Una d'ella és que 
amb les seues peces es pot construir el mateix quadrat de 536 formes 
diferents, al contrari del Tangram, que només ho forma una única 
combinació. Si vols saber més sobre ell pots consultar aquest 
article:https://cutt.ly/Stomachion 

T'estaràs preguntant què té a veure aquest puzle amb els cultius i els horts. Des de 
l'antiguitat, la geometria s'ha utilitzat per a construir parcel·les i terrenys per a 
l'agricultura. La mesura de les terres i la seua divisió en parcel·les era molt 
important per a l'aprofitament del terreny. Per exemple, en l'antiguitat (des de 
l'època dels egipcis) i fins als nostres dies (en algunes poblacions rurals o en obra 
de paleta) s'utilitza un mètode curiós per a aconseguir fitar parcel·les en polígons 
amb angles rectes. Consisteix a prendre una corda i fer-li 12 nusos equidistants. 
Llavors es traça un triangle com indica la figura:  

Escena de collita. Tomba de Menna (facsímil). Tebas 

 
Podem trobar éste amb formes corbes. s’anomena  
el Tangram ou.  

Mira en este enllaç com es pot construir:  

https://cutt.ly/TangramHuevo 

https://cutt.ly/Stomachion
https://cutt.ly/TangramHuevo
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16 Dissecciona  una flor

Intenta disseccionar flors grans de diferents tipus, com a hibisc, lliri, tulipa…

  En aquest vídeo pots observar la dissecció 
d'una flor: https://cutt.ly/diseccionflor 

Per a fer la dissecció només necessitaràs flors, pinces, tisores, cartolina i cola. Si a més 
tens un compàs per a dibuixar els cercles el resultat serà millor. 

Hauràs de fer el següent: 

1. Trieu flors amb pètals separats com les nomenades. No agarres flors 
tipus  margarida ja que són inflorescències, és a dir, estan 
constituïdes per un gran nombre de flors. 

2. Dibuixeu en una fulla o cartolina 4 cercles concèntrics (millor amb un compàs) 
en els quals se situaran les diferents peces de la flor, de fora cap a dins. 

3. Agafeu la flor i separeu acuradament els sèpals, la coberta més externa, 
col·locant-los sobre una cartolina de manera que formen un cercle i es troben 
en una posició igual a la que tenien en la flor. Són les parts que protegeixen la 
flor quan es troba en fase de capoll, separa'ls amb cura. 

4. Fes el mateix amb els pètals, que col·locaràs en la mateixa cartolina, però en un 
cercle interior a l’anterior. 

5. Tala els estams i situa'ls en un tercer cercle interior. 

6. Finalment, posa en el centre els pistils. 

Pétals

Sépals

Pistil

Estams

No oblides fer una bona foto 
del treball. També pots fer un 
vídeo de tot el procés. Un 
trípode per a càmera d'un 
mòbil i la funció “time-lapse” 
poden ajudar-te a aconseguir 
un treball espectacular


https://cutt.ly/diseccionflor
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Després d'estudiar tot el que has de saber i de posar en pràctica els teus 
coneixements, ha arribat el moment d'estudiar com fer un cultiu en altres planetes

En la pel·lícula “The  Martian”, l'astronauta 
Mark Watney és abandonat en Mart pels 
seus companys de manera involuntària. 

L'única possibilitat de ser rescatat és 
esperar a la nau que arribarà a Mart en la 
missió Ares IV. Però això ocorrerà dins de 4 
anys i a 3200 quilòmetres d'on es troba. 
Per tant, haurà d'usar els seus 
coneixements científics i matemàtics per a 
sobreviure.

 

En la següent seqüència de la pel·lícula, Mark fa càlculs sobre les 
provisions que té i les que necessitarà aconseguir pel seu compte. 

https://cutt.ly/calcmars   

En el següent muntatge amb escenes de la pel·lícula pots veure el procés 
que segueix per a desenvolupar el seu pla.. https://cutt.ly/potatoes  

Quin és el seu pla? Explica amb detall com 
arriba a aquestes conclusions i el que necessita 
per a dur-ho a terme.

Titan és una lluna de Saturn, en el nostre sistema solar. Per les 
seues característiques, és un dels candidats per a acollir 
una colònia humana en un futur. 

Dissenya i planifica com es podria fer un cultiu en 
aquest planeta. 

A continuació tens unes dades que et seran útils. 
Esbrina si les condicions són bones per a la vida, i si no 

  Creus que és factible el que es proposa en la pel·lícula? 

Mira el següent vídeo i dona la teua opinió: https://cutt.ly/quierocultivar

Temperatura a la superfície -179,5 ºC

Pressió atmosfèrica 1,5 atm (aprox.)

Composició de l’atmosfera Nitrògeno i metà

Radiació Baixa

Camp magnètic
No, però sí que té una magnetosfera 
induïda

Aceleració de la gravetat 1,37 m/s2

Informació: Conté aigua en “pedres” de gel sobre la superfície

17 Estudia com cultivar plantes en un altre planeta

 

Existeixen altres planetes que també 
podrien ser candidats per a fer cultius. 
Estudia en els següents enllaços altres 
possibilitats: 

https://solarsystem.nasa.gov/  

https://cutt.ly/exoplanetesesa  

Posa a prova  els teus coneixements

https://cutt.ly/quierocultivar
https://cutt.ly/calcmars
www.apple.es
https://solarsystem.nasa.gov/
https://cutt.ly/exoplanetesesa
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18 CREA UN ECOSISTEMA EN UN POT DE VIDRE

 

La NASA, ja en la dècada de 1970, va començar a plantejar-se la possibilitat de 
conquistar un altre planeta. Però abans d'això, hauríem de ser capaços de crear un 
món autosuficient en miniatura, una ecosfera, en la qual no entra matèria de l'exterior, 
però si que hi ha intercanvi d'energia. En ells es produeixen els nutrients i oxigen 
necessaris per a la supervivència dels seus organismes, mentre que l'aigua i l'aire es 
mantenen nets i reutilitzables, sempre que les condicions de llum i temperatura siguen 
les adequades. Podem construir una versió simplificada, menys perfecta però útil per 
al nostre propòsit, el nostre ecotarro autosuficient. Pot mantindre's entre un i 
diversos mesos, depenent de les condicions. Construeix el teu ecotarro seguint 
aquestes instruccions i orientacions: https://cutt.ly/TgFSw6a 

https://cutt.ly/TgFSw6a
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Síntesi4

Després d'estudiar tot el que has de saber i de posar en pràctica els teus coneixements, ha 
arribat el moment de comprovar que el disseny del cultiu ha sigut eficaç i que ha sigut 
possible posar-lo en marxa.  

Quines decisions s'han pres a l'hora de dissenyar el cultiu? 
Com ha sigut la plasmació real del cultiu en el teu centre?

Feu una avaluació raonada dels resultats obtinguts. Ací tens unes orientacions que et poden ser 
útils: 

- Elabora una rúbrica. Indica en ella els punts importants que havia de tindre en compte a 
l'hora de dissenyar el cultiu. Per exemple: 

• Tipus de sòl 

• Clima 

• Reg 

• Tipus d'espècies 

- Assigna a cada ítem de la rúbrica 5 nivells de valoració 

- Dona una puntuació a cada ítem 

- Indica en cada ítem amb puntuació baixa com es podria millorar 

- Indica en cada ítem si coincideix els resultats amb el qual s'havia planificat i raona si  hagut 
canvis el perquè. 

- Redacteu unes conclusions sobre el resultat del cultiu, indicant els punts a millorar 

- Aporta fotografies del resultat. 

Orientació didàc.ca: En aquesta secció es pretén que l'alumnat prenga consciència de 
l'autoregulació de l'aprenentatge. Aquesta, permet fer conscient a l'alumnat del que ha 
aconseguit amb el seu treball i del que ha aprés durant el procés. És una primera aproximació 
en la qual, amb una senzilla autoavaluació del resultat aconseguit en comparació a la 
planificació inicial, l'alumnat pot repassar els conCnguts treballats i si ha sigut o no adequada 
la seua implementació en el culCu. 
Es pot presentar en forma d'informe o qualsevol altre mitjà audiovisual. També es pot 
presentar i comentar en classe.  
Encara que la principal funció d'aquesta síntesi és proporcionar a l'alumnat elements pràcCcs 
per a la seua autoregulació de l'aprenentatge, el professorat també pot emprar aquesta 
acCvitat per a obCndre una qualificació numèrica. 



CEFIRE CTEM

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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