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1. INTRODUCCIÓ 

No en som conscients moltes vegades, però el que veuen els nostres ulls no és més que una rèplica de l’estructura i dinàmica del

medi natural a diferents escales. I si bé és cert que la comprensió d’aquestes, de vegades, escapa al nostre coneixement, no és

motiu per deixar d’intentar-ho.

Aquesta dinàmica i estructura es manifesta de formes molt diferents, exemple en són els diferents biomes i els diferents

ecosistemes que els conformen, però no cal anar a Sibèria a veure la tundra o als tròpics a veure la selva per aproximar-se a

aquesta dinàmica i estructura.

Sense anar més lluny, en l’àmbit urbà, moltes vegades podem trobar exemples d’aquesta dinàmica i estructura del medi ambient,

tot i que pugui ser difícil creure-ho i, un exemple, és l’hort urbà ecològic, ecosistema que queda oblidat per una gran majoria.

Amb aquesta unitat didàctica es pretén fer una petita aproximació als ecosistemes i, alhora, fer una aproximació a l’hort urbà,

familiaritzant-nos amb el seu funcionament, les seves eines...



2.AVALUACIÓ INICIAL: quant en saps?

- Quines són les funcions bàsiques d’un ésser viu?

- En que consisteix la funció de nutrició?

- En que consisteix la funció de reproducció?

A continuació us farem unes preguntes per valorar els vostres coneixements 
sobre els éssers vius i els ecosistemes ( no copieu ! ) 



2.AVALUACIÓ INICIAL

- En que consisteix la funció de relació?

- Què és un ecosistema?

- Què és una cadena tròfica?



2.AVALUACIÓ INICIAL

- Creus que hi ha ecosistemes dins de la ciutat?

- Què és l’agricultura ecològica?



3. L’ecosistema



Quines són les funcions bàsiques d’un organisme? 

Nutrició:

És el conjunt de processos necessaris per captar la matèria i energia, necessària per a que l’organisme creixi. Existeixen dos tipus de nutrició: 

autòtrofa i heteròtrofa.

Relació:

La relació és la  funció per la qual els éssers vius responen a estímuls del medi. Ho fan mitjançant la coordinació: un sistema per el qual poden 

reaccionar als estímuls que reben de l’exterior. 

Aquesta pot ser nerviosa o endocrina.

Reproducció:

És la generació de nous individus. Hi ha dos tipus de reproducció, la reproducció asexual i la reproducció sexual

Ara que ja hem vist quant saps sobre el tema…comprovem si estaves ben encaminat/da !



Un ecosistema és una unitat formada per una comunitat d'éssers vius (la biocenosi) i el lloc físic on aquests éssers vius viuen i es 

relacionen (el biòtop). Les característiques més importants dels ecosistemes són les següents:

- L'extensió dels ecosistemes és variable. Això significa que alguns són molt grans i altres molt petits. Així podem considerar que un bosc o

un llac són exemples d'ecosistemes, però el tronc d'un arbre mort també pot considerar-se com un ecosistema.

- L'ecosistema més gran és la biosfera, que inclou tots els organismes vius de la Terra. És un ecosistema que agrupa tota la resta

d'ecosistemes del món.

- Dintre d'un ecosistema, els individus d'una mateixa espècie formen poblacions. El conjunt de diferents poblacions de un ecosistema 

rep el nom de comunitat.

Ara reflexionem...

Penseu que la vostre classe és podria considerar un ecosistema? Per què?

Què és un ecosistema?



Aprofundim...

- La biocenosi: és una comunitat d'organismes mútuament

condicionats que ocupen el biòtop. Els organismes s'han d'adaptar

als factors abiòtics que es donen al biòtop on viuen. Segons si els

individus que es relacionen entre ells són de la mateixa espècie o

no hi ha dos tipus de relacions

- El biòtop: és el medi físic on es troba l'ecosistema. Aquest

medi físic presenta factors abiòtics que condicionaran la

biocenosi present. Alguns d’aquests factors són la

temperatura de l’ambient, el tipus de sòl, etc. És per això

que les comunitats difereixen les unes de les altres.

biocenosiii...





I què és una cadena tròfica?

És el corrent d'energia i nutrients que s'estableix

entre les diferents espècies d'un ecosistema.

En una cadena tròfica, cada baula (nivell tròfic) obté l'energia necessària per a la vida del nivell immediatament anterior; i el productor,

generalment l'obté a través del procés de fotosíntesi mitjançant el qual transforma l'energia lumínica en energia química, gràcies al sol, aigua

i sals minerals. D'aquesta manera, l'energia flueix a través de la cadena de forma lineal i ascendent.

.

Consumidor secundari

Consumidor primari

Productor primari

Descomponedor



L’hort és un ecosistema

La terra és un element bàsic per al cultiu, però moltes vegades no hi donem la importància que té. És un medi amb organismes i microorganismes.

Necessita aigua, aire i aportacions orgàniques per poder realitzar els processos vitals de transformació de la matèria orgànica. Cal que aporti els

nutrients (sals minerals) que necessiten les plantes d’una manera continuada, equilibrada i en quantitat suficient.

S’origina per l’aportació superficial de totes aquelles restes

de residus bàsicament vegetals (fulles, branquillons, restes

de fruits i llavors), però també restes animals (plomes,

residus d’esquelets, mudes, excrements...).

Format per:

Part orgànica:

Part mineral:

Partícules de diferent mida procedents d’una roca mare, es

el resultat de processos de meteorització i l’acció constant

dels organismes vius.





Què menja una planta?

Les plantes són éssers vius que produeixen el seu 

propi aliment mitjançant el procés de la 

fotosíntesi. Elles capten l'energia de la llum 

del sol a través de la clorofil·la i converteixen 

el diòxid de carboni i l'aigua en sucres que 

utilitzen com a font d'energia.

Quines son les parts d’una 
planta?



Els organismes

Molts organismes tenen una funció doble dintre de 

l’ecosistema: les papallones, per exemple, col·laboren

en la pol·linització de les plantes però les seves erugues 

poden ser defoliadores dels cultius. Un altre cas és el 

del depredadors i  paràsits que necessiten les plagues 

per sobreviure (per exemple les famoses marietes no 

es podran reproduir si no troben pugons de qui alimentar-

se). Per això els productes químics desestabilitzen 

l'equilibri entre plagues i els seus depredadors



Activitat 1: l’ecosistema
Completa el mapa conceptual que apareix a continuació amb els mots següents: ecosistema, biocenosi, biòtop, microzenosi, 

fitocenosi, zoocenosi, espai físic, condicions físico-químiques, espai físic.



Activitat 2: Què has après?

Tria l’opció més encertada i posa a  prova els coneixements apresos

Quines són les funcions bàsiques d’un ésser viu?

● Nutrició, reproducció, relació i excreció.
● Nutrició, reproducció i relació.
● Nutrició, reproducció, fixació.

Quin és l’objectiu de les funcions bàsiques d’un ésser viu?

● Captar matèria i energia per créixer, recollir informació i preparar una resposta i generar nous individus de la 
mateixa espècie.

● Captar matèria i energia per créixer, recollir informació i preparar una resposta i excretar residus.
● Captar matèria orgànica, excretar residus i recollir aliments.

Què és un ecosistema?

● El lloc on posen els ous el rèptils.
● La suma i interacció de la biocenosi i el biòtop.
● Una espècie d’au.



Activitat 2: Què has après?

Ens quins medis es considera que hi ha ecosistemes presents?

● Terrestre i aquàtic.
● Terrestre, aeri i magmàtic.
● Aquàtic, magmàtic i aeri.

Quines parts conformen l’ecosistema?

● El biòtic i l’abiòtic
● La cambra magmàtica i el sòl
● El biòtop i la biocenosi

Què forma els principals components de l’ecosistema?

● El medi físic, les condicions físico-químiques, la microcenosi, la fitocenosi i la zoocenosi.
● El medi físic, les condicions físico-químiques, la microcenosi i la zoocenosi.
● Les condicions físico-químiques, la microcenosi, la fitocenosi i la zoocenosi.



Activitat 2: Què has après?

Què és una cadena tròfica?

● Les cadenes per la neu d’un cotxe.
● Un trofeu.
● La xarxa alimentaria d’un ecosistema.

Creus que hi ha ecosistemes dintre de la ciutat?

● No.
● No gairebé.
● Si.



4. L’hort i l’horticultura



4.1 Agricultura ecològica

Que és?

És un sistema alternatiu de 

producció agrícola que 

permet obtenir aliments de 

la màxima qualitat i lliures 

de residus químics, 

respectant el medi i 

millorant la fertilitat del sòl 

mitjançant la utilització 

optima del recursos 

naturals.

En que es basa?

Es cultiva una combinació de diferents 

cultius i varietats de plantes.

La diversitat biològica augmenta la 

resistència de les plantes a les diferents 

malalties.

El control de plagues és realitza de manera 

natural.

Els fertilitzants naturals son clau.

Beneficis

Els productes són saludables, ja que estan 

lliures de residus tòxics

No contenen organismes genèticament 

modificats

Son respectuosos amb el medi ambient.

Son mes gustosos!



4.2 Reproducció vegetativa

La reproducció asexual anomenada també reproducció vegetativa és la 

multiplicació de les plantes a partir d’un tros de la planta mare, ja sigui de les 

arrels, les tiges o les fulles. Existeixen mecanismes de reproducció asexual 

naturals i artificials (esqueixos, empelt, estaques).



4.3 Fertilització orgànica

El concepte de fertilització en l’agricultura biològica és 

considerablement diferent del que es té en 

l’agricultura o jardineria convencional.

Una fertilització orgànica ben feta suposa una 

continuïtat en el subministrament de nutrients per a 

les plantes; aleshores aquestes presenten uns ritmes 

regulars de creixement i esdevenen més resistents i 

sanes



4.4 Que hem de saber per adequar el nostre espai?

➢ Hem de conèixer el 

nostre clima

➢ Característiques 

bàsiques del clima 

mediterrani

➢ Característiques del 

microclima del nostre 

espai

➢ Orientació





4.5 Rotació de cultius

El principi més important de les rotacions és que els cultius que se 

succeeixen en la rotació han de tenir característiques diferents i, per 

tant, requeriments diferents.

A l'hora d'organitzar la rotació i enfront del seu èxit s'ha de tenir en 

compte que el sòl sempre ha d'estar cobert, normalment mitjançant 

cobertes vegetals conreades o naturals (flora espontània), ja que 

van a evitar la pèrdua de nutrients, dinamitzen els processos 

biològics del sòl, aporten matèria orgànica, protegeixen el sòl 

enfront de l'erosió, augmenten l'eficàcia dels regs en millorar la 

capacitat de retenció de l'aigua, etc.



4.6 Plantes hortícoles

Són normalment de cicle anual; és a dir, que el seu temps de vida 

es redueix a uns quants mesos durant els quals les plantes 

germinen a partir d’una llavor, es desenvolupen, floreixen i fan la 

llavor el fruit per després morir. 

També les anomenem“de temporada” fent referència a aquest 

cicle de vida de pocs mesos.



4.7 El manteniment: el reg

L’aigua és necessària per dissoldre els nutrients minerals i així 

poder ser absorbits per les arrels de les plantes. La manca d’aigua 

implica la disminució de l’absorció, l’alentiment dels processos 

fisiològics i, per tant, del creixement, de la floració, de la 

fructificació i provoca, a més, un estrès a la planta que la fa més 

vulnerable a patir malalties.



4.8 La salut a l’hort

La presència de malalties forma part indissoluble de la 

vida i, moltes vegades, esdevé un mecanisme de 

selecció natural que contribueix a l’evolució de les 

espècies.

Les malalties ataquen aquelles plantes més dèbils 

(queden les més fortes) o que pateixen algun tipus 

d’anomalia d’origen genètic, fet que les fa més 

vulnerables.





4.9 Fertilitzants orgànics o inorgànics?

Les plantes tenen diferents necessitats nutritives i 

aquestes s’han de satisfer; per tant, cal fer una 

previsió per tal que la terra no presenti un dèficit de 

nutrients.

El concepte de fertilització en l’agricultura biològica, 

aquest es basa en crear unes condicions a la terra 

que afavoreixin, en tots els aspectes, que les arrels 

creixin, que es desenvolupin i que absorbeixin els 

nutrients.



5. Sembra i plantació

Les espècies es distribueixen per l’indret tenint en consideració:

➢ El  seu port 

➢ El seu sistema radicular

➢ Les seves necessitats nutritives

➢ Les  necessitats de llum

➢ La compatibilitat entre elles



5.1 Com plantar

➢ De llavor (sembra directa)

○ Per a llavor grossa (fava, pèsol, 

mongeta)

○ Per a llavor petita

➢ De planter



5.2 Eines per treballar l’hort

Aixadell: Serveix per remoure la terra i per eliminar petites herbetes que 
creixen entre els cultius.

Pala de trasplantar: És una pala petita que serveix per remoure petites
quantitats de terra i per fer petits clots per trasplantar.

Rasclet: serveix per aplanar la terra abans d’iniciar el cultiu i permet retirar
pedres o altres elements que poden dificultar la plantació.

Tisores de podar: han de ser de bona qualitat per poder fer els talls nets i
amb precisió. Normalment les farem servir per podar petits arbustos, per la
qual cosa les escollirem amb la fulla de tall estreta i fina.

Pala: És una eina que serveix per excavar, moure material com grava, terra,
sorra, picons…

Regadora: Serveix per regar superfícies petites. Poden ser grans o petites.



6.Activitats



Activitat 1: la vida s’obre camí

En l’hort hi ha plantes que se sembren en el seu emplaçament definitiu i unes altres que es preferible fer-les créixer a poc a 
poc abans de plantar-les, creant un planter.

1. Preparació del substrat: es pot utilitzar terra de l’hort, s’ha de barrejar i humitejar.
2. Sembrar en el planter: es important escampar be les llavors sobre el substrat, seguidament s’ha de cobrir amb una 

capa fina de terra. 
3. Regar amb una regadora fina.

Materials:
- Un contenidor o recipient (es pot preparar amb materials reutilizables, per exemple: envasos de iogurt)
- Substrat i llavors

SEMBRA
- Llavors grans (ex:les faves): han d'introduir se a la terra a més 

profunditat, així s’evita que surtin a la superfície desprès de 
germinar i s’assequin.

- Llavors petites (ex:enciams o pastanagues): han de sembrar-se 
arran de terra, en el cas contrari, es pot donar el cas de que no 
tinguin prou força per sortir a la superfície.



Activitat 2: hotel per insectes

Els hotels d’insectes són refugis que podem instal·lar a l’hort per augmentar la diversitat i la quantitat de la fauna auxiliar que pot ajudar-nos en la 
gestió sanitària dels nostres cultius.
Allà hi troben refugi:
➢ Els pol·linitzadors (antòfils: diverses espècies d'abelles i borinots), dels quals depèn la fructificació de moltes de les plantes que ens donen 

de menjar (hortalisses, fruiters) però també la producció de llavor de moltes plantes silvestres.
➢ Altres possibles hostes; vespes, crisopes, marietes, aranyes, etc...són depredadors i la seva presència és clau per regular-ne les poblacions.

El seu objectiu:
Proporcionem artificialment un hàbitat a animals que tenen dificultat de trobarne degut a la humanització del paisatge.

On ubicar l'hotel d'insectes;
➢ Observant els hàbits dels insectes a la natura, sabem que molts d'ells tendeixen a cercar indrets arrecerats. També veiem que els antòfils 

tenen preferència pels espais assolellats. 
➢ Orientat cap al sud o sud-est, de manera que gaudeixi de la màxima insolació; tambe podem deixarne alguna cantonada a l'ombra per a 

aquells habitants que prefereixen  la foscor i la humitat.
➢ Proporcionarem una protecció respecte el vent dominant i també, si pot ser, una teuladeta que mantingui l'hotel a recer de la pluja. 
➢ Es  preferible que  no estigui tocant directament a terra per evitar l'excés d'humitat, una alçada correcta pot estar entre uns 30 centímetres i 

2 metres respecte al terra.



Activitat 2: hotel per insectes

➢ Comença buscant els materials naturals que utilitzareu 
per crear el refugi o hotel d'insectes: troncs de fusta, 
maons, palla, canyes de bambú… Utilitzeu materials 
que tinguin forats!

➢ Fes l'estructura de fusta, reforçant-la prou com perquè 
pugui suportar un pes important.

➢ Planifiqueu una teulada impermeable, de pissarra o de 
zinc, per exemple.

➢ Instal·la l'estructura en la seva ubicació definitiva abans 
de començar a emplenar-la.

➢ Talleu els materials amb la mida necessària i emplena 
els espais i recordeu col·locar els materials més pesats 
en la part inferior.



7. Avaluació final

T’han agradat les activitats?

Quina t’ha agradat més?

Creus que has après alguna cosa?

T’ha agradat com ho han fet les/els educadores/s?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5


