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Medi
El nostre hort
A l'octubre vam començar aquest gran projecte:
l'hort de l'institut.
El primer que vam fer va ser arrencar totes les
herbes que hi havia i que no servien per a res.
Després, vam haver d'aplanar tot el terra per poder
posar les travesses planes per tal de delimitar. Més
tard, vam posar-hi terra adobada als dos espais que
vam crear amb les travesses, vam trigar 3 hores de
classe a fer això.
El primer que vam plantar va ser: enciams llargs,
carxofes, cols, etc. També vam plantar plantes
aromàtiques com la farigola i la menta. Va ser un
dia molt important per nosaltres, era el primer que
nosaltres plantàvem en el nostre gran projecte.

l'any que ve podem seguir-lo fent, i també volem
ensenyar als més petits el que hem estat fet durant
aquest curs. Estem molt contents i molt encantats
amb aquest projecte.

La veritat és que sempre estem desitjant que arribi
el divendres per poder anar-hi.

Grup de 3r A a l'hort

Després, conforme anàvem collint el que havíem
plantat, hi anàvem plantant més coses. Ara hi ha
més coses plantades; patates, pastanagues,
tomàquets, cebes, etc.

Aquest treball ens ha agradat fer-lo perquè hem
recordat moments bonics i molt durs treballant la
terra. Aquest projecte és molt important per
nosaltres i donem les graciès a qui ha fet possible
que tiri endavant.

Carxofes i cebes

Cada divendres a última hora hi anem a regar i
també aprofitem per arrencar les males herbes. Hi
ha vegades que recollim el que ja està llest. I
aprofitem el sòl per fer noves plantades.
Estem molt contents del nostre hort, i esperem que

El fet de treballar la terra ens connecta amb la
natura i ens fa conscients de la necessitat de tenir
cura de la terra, perquè depenem d'ella.

