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PRIMEIRO TRIMESTRE

Escomenzamos a desenvolver o noso proxecto do horto escolar como
tódolos anos coas seguintes actividades:
•

Sesións de observación de como se atopan as diferentes zonas de
actuación.

Os diferentes cursos e niveis fan unha valoración da situación e reciben
as explicacións oportunas.

•

Planificación do traballo e actuación nas diferentes zonas axardinadas
e no horto.

•

Recollida dos froitos e verduras que hai no horto, elaborando nas
aulas os diferentes traballos de investigación e outras actividades que os
docentes preparan segundo os niveis.

•

Retirada da maleza e restos das plantas que remataron o seu ciclo.

•

Preparación da terra para plantar novos cultivos.
Empezamos pola cava para incorporar o abono órganico peletizado.

•

Primeiras plantacións.
Nas seguintes sesións planificadas e seguindo o calendario para actuar
os diferentes cursos

empezamos a plantar os cultivos de inverno.

Mantivemos no horto aqueles que podian seguir producindo como apio,
acelgas, pirixel...

•

Renovación de plantas aromáticas e metrosideros necesarios na
ampliación do labirinto.

•

Plantación das sementes recollidas do outono: castañas, noces,
avelás, landras... para logo trasplantar ao pequeno viveiro que temos na
entrada do horto.

•

Semilleiros nas aulas e na Aula de Natureza para logo levar ao horto
cando chegue o momento oportuno.

•

Continuamos con plantacións de repolos, coliflor, nabos, brocolí,
escarola, espinaca, acelga...

•

Poda de hortensias, dalias e labirinto.

•

Incorporación dos restos da poda ao composteiro.
E así rematamos as actividades do 1º trimestre cunha valoración

positiva, tanto das actividades que se desenvolveron directamente no horto e
nas zonas axardinadas como nas actividades de aula que cada docente
realizou.

SEGUNDO TRIMESTRE

Neste trimestre os alumnos e alumnas de 1º, 2º e 3º primaria plantaron
allos e cebolas no horto que está ao lado do antigo edificio de Educación
Infantil.
Aproveitamos estas visitas ao horto para realizar actividades de
recoñecemento de plantas no invernadoiro.
Nestas actividades os nenos e nenas aprenderon a recoñecer as
diferentes plantas que había no invernadoiro, ademais de herbas aromáticas
que están ao lado do invernadoiro (menta, pirixel, lavanda e apio)
Cada aula acudiu ao horto unha única sesión, xa que a chuvia non
permitiu levar a cabo máis sesións.

Os alumnos e alumnas de 4º, 5º e 6º realizaron actividades de limpeza e
acondicionamento da terra, ademáis de realizar a recolleita dos produtos
sembrados con anterioridade. Nesta ocasión recolleron leitugas, brócoli,
coliflor, acelgas, apio, pirixel e romanesco. Todas as aulas tiveron a ocasión de
recoller o produto para repartir entre os nenos e nenas que o levaron para a
casa.
Tamén se fixeron actividades de recoñecemento de plantas, aínda que a
maioría destes alumnos e alumnas xa as recoñecían.
Cada aula destes cursos acudiu ao horto unha sesión neste trimestre.
Non se puideron facer máis sesións pola chuvia.
Os alumnos de 6º B acudiron ao horto en tres ocasións para facer unha
limpeza máis profunda das zonas que rodean o invernadoiro.
Tamén recollimos pementos e puxémolos a secar para obter as semillas
para plantalas no seguinte trimestre.

TERCEIRO TRIMESTRE

Neste terceiro trimestre remataremos os labores de recollida e
acabaremos de preparar o terreo para a nova plantación.
Para este trimestre temos programadas polo menos dúas visitas ao
horto por aula. Na primeira visita realizáranse labores de plantación e na
segunda visita de observación.
Neste trimestre temos para plantar: tomates, tomates cherri, leitugas de
diferente tipos, cenorias, espinacas, acelgas, remolacha, xudías, guisantes,
pementos, chirivía e tomates azuis.
Ademais un alumno de 6º trouxo semillas de chirimoia, que poñeremos a
xerminar na aula de 6ºB para despois plantala no terreo ao lado do
invernadoiro.
Por último, repartíronse en todas as aulas fabas para metelas en
algodón e que xerminarán na aula. Unha vez conseguida a xerminación cada
aula levará unha das plantas para trasplantala no horto.

O XARDÍN DA XOANIÑA JUANITA

Como o xardín foi creado durante o curso pasado, a actuación do
alumnado de educación infantil que participa neste proxecto, durante este
curso foi o de coidado e mantemento. Pero ademais destes aspectos estéticos,
o xardín foi o eixe para reflexionar sobre: o clima, os elementos naturais (auga,
aire, lume e terra), beneficios dos animais, catástrofes naturais, acción dos
humanos sobre a naturezaa sempre tendo presentes os textos informativos xa
que moitas novas sobre o tema ocuparon as portadas dos xornais, sentando xa
en infantil as bases para desenvolver a conciencia ecolóxica no alumnado.

DIFICULTADES

Neste apartado é necesario mencionar que o proxecto de horto escolar
viuse afectado en gran medida pola xubiliación anticipada das dúas mestras
que nos últimos anos dirixiron este gran proxecto. As súas ausencias
suplíronse temporalmente por parte do profesorado substituto, se ben será
necesario atopar no vindeiro curso escolar algún docente, que con destino
definitivo asuma o reto de liderar tan importante proxecto.

Mª Teresa Gavín Bouso

Mª Teresa del Valle Chousa

Outra das dificultades atopadas no desenvolvemento do proxecto deste
ano foi o deterioro do invernadoiro. Os sucesivos temporais de vento e auga
que padecimos provocaron importantes desperfectos no plástico do teito, ata o
punto de estar totalmente descuberto na actualidade.

O pasamento do alumno Mateo V. G. en pleno curso escolar sumiunos a
todos nunha profunda dor e pena por iso quixemos lembralo coa plantación
dunha cerdeira na súa honra.

A pesares destas dificultades o proxecto Voz Natura seguirá vivo en
anos vindeiros, porque a comunidade educativa do noso centro o considera de
vital importancia para o desenvolvemento de actitudes positivas en favor do
respecto e coidado do medioambiente por parte do noso alumnado.
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