
Treballem varietats tradicionals 

de l’horta de Lleida 
ESCOLA FREDERIC GODÀS

• Durant el curs 2012-2013 els alumnes de 5è,

com a membres de l’Agenda 21 Escolar, vam

participar en un Projecte de recuperació de les

varietats tradicionals de l’horta de Lleida, en

concret del Bròquil Llucat i del Maduixot.

• En el cas del Bròquil hem arribat a obtenir les

llavors que ens ajudaran a estendre aquest

cultiu entre els membres de la comunitat

escolar. El treball ens ha permès seguir el

currículum pel que fa a l’estudi de plantes i flors,

així com la utilització de les TIC.

• En quant al Maduixot, diverses circumstàncies,

no ens ha permès acabar el curs amb la

recollida dels fruits, tot i que esperem conservar

les plantes pel curs vinent.





El Bròquil  Llucat
(varietat tradicional de l’horta d’hivern)



El maduixot
(varietat tradicional de l’horta de primavera)



El Bròquil  Llucat
L’OBJECTIU:

Participar en la Recuperació d’espècies tradicionals de l’Horta de Lleida

Els inicis:

•Presentació Projecte per part de l’Agenda 21

•Valoració positiva de l’equip docent de l’escola
•Compromís de participació

Mes d’octubre:

•Arribada dels planters



Des de l’Agenda 21 ens proporcionen el planter





Iniciem el projecte a l’escola

•Alumnes de Cinquè Nivell de Primària

•Presentació del Projecte

•Activitat de Preconceptes:

-què en sabem del Bròquil Llucat?

(aspecte, gust, aprofitament,....)

- presència en els nostres horts 

familiars

•Recerca d’informació de diferents fonts

- orals

- escrites





• Vam trasplantar les nostres plàntules de bròquil al lloc destinat dins

l’hort escolar, prop de les cols i els bròquils que feia dies havien

plantat els alumnes del Cicle Inicial i que ja començaven a créixer.



El procés de trasplantament

pas a pas



Fem el seguiment

• Anotant les observacions i els detalls que anem descobrint

- tarden molt a desenvolupar-se (... “els vam plantar massa tard?” )

• Fem també un recull de fotos en diferents moments i dies. 

• Tenim  pocs Bròquils Llucats. 

A la nostra escola els nens i les nenes que se’n cuiden de l’hort 

s’emporten a casa aquell producte que han treballat

• Aquest curs el dedicarem a obtenir les llavors per a fer els 

nous cultius el proper curs escolar. 

• Treballarem tot el cicle d’una planta, que és un dels nostres 

objectius com a “hortolans” escolars.



Els protagonistes de l’experiència



Al mes de maig fem l’estudi de les flors

• Seleccionem flors de diferents espècies

• Fem ús de les càmeres fotogràfiques

• Utilitzem les lupes binoculars que tenim a 

l’aula de ciències, connectades a una càmera 

Mòtic



En les visites espontànies dels nens a l’hort, alguns alumnes  observen 

quantitat d’abelles revoltant, la qual cosa ens va confirmar que
la reproducció del bròquil és alògama i entomòfila.

On són les abelles?





- recollim els fruits - les tavelles-

- les deixem assecar a l’aire lliure

- obtenim les llavors

•Acabat el nostre cultiu 

-deixem les fulles externes del 

bròquil

Mes de juny, per Sant Joan:



El curs escolar arriba a la seva fi, així que deixem assecar 

els fruits en unes caixes,  a la nostra aula de ciència



CURS 2013 – 2014 (nou curs escolar)
---------------------------
* Som al setembre

* El nostre grup d'hortolans del bròquil ja fa sisè

* Cal completar el Cicle del Bròquil Llucat

Continuen els treballs i observacions

* Plantem unes quantes llavors en uns testos

* Esperem a que es desenvolupin les nostres plantes

Cuidem de mantenir la terra humida.

Després de quinze dies ja tenim les noves plantes.

N’han sortit moltes  . Caldrà aclarir-les...!



* Trasplantem les nostres plantetes, deixant dos o  tres en cada test 

(Ho fem amb cura, cuidant de no trencar les arrels i de no fer malbé els nostres exemplars) 







Hem arribat a obtenir la primera 

collita pròpia del Frederic Godàs.



Hem arribat a obtenir la 

primera collita pròpia del 

Frederic Godàs.


