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Padlet dels GRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 
Què farem? Aprendrem què fa falta per fer un bon 
manteniment dels nostres bancals. Identificarem possibles 
problemes o malalties que puguin afectar a les nostres plantes, 
i aprendrem com solucionar-ho d’una manera natural i 
ecològica. 
Per què ho farem?  

- Reconèixer els problemes i malalties més típiques que 

podem tenir a l’hort. 

- Identificar les “males herbes” que poden sortir. 

- Aprendre a respectar el medi natural utilitzant productes 

ecològics. 

- Utilitzar tècniques i preparats naturals per curar les nostres 

plantes.  

- Introduir-nos al curiós món de les PLANTES QUE CUREN 

PLANTES. 

 
Com ho farem? 
 
A partir d’un altre video a l’hort d’en Guillem aprendrem a 
identificar quines plantes hem d’eliminar i quines altres podríem 
deixar. 
 
No hi ha dubte que el sol, a més d'animar l'hort, també anima a 
un dels seus enemics: les plagues. Les altes temperatures també 
són un moment propici perquè nombrosos insectes surtin de la 
seva letargia de l'hivern. Un motiu més que suficient per ajudar 
el nostre hort a créixer amb força i sense visitants indesitjables. 
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I, encara hi ha la possibilitat de fer-ho mitjançant l'ajuda de 
diferents químics, avui us proposem una manera absolutament 
natural de mantenir el nostre hort aïllat de plagues: fer-ho 
mitjançant plantes. Perquè són moltes les que tenen propietats 
repel·lents per a insectes, i conèixer-les una manera senzilla de 
tenir fora de perill els nostres cultius amb un parell d'afegits 
interessants: en ocasions, color; en ocasions, aroma, per tant... 
pol·linització. 
 
VIDEO 1  
 
 
 
Activitat 13 
 
En un full d’activitats, podeu fer una petita cerca a internet 
sobre: Què és una plaga? Com sabem si tenim una plaga al 
nostre hort, o no. I quins tipus de plagues són més freqüents a 
la nostra zona. 
A més seria molt interessant si poguéssiu demanar als avis, a 
pagesos amics vostres o de la vostra família, i si no sabeu a qui 
demanar a internet segur que trobareu remeis quotidians per 
evitar insectes indesitjables (repel·lents).  
 
Aquí teniu l’enllaç per les respostes: 
 
https://drive.google.com/open?id=1wq_GIq22ZTng8kKseuztN
b5UQJb6C3NH 
 
 
 
PLANTES QUE CUREN PLANTES 
 

https://drive.google.com/open?id=1wq_GIq22ZTng8kKseuztNb5UQJb6C3NH
https://drive.google.com/open?id=1wq_GIq22ZTng8kKseuztNb5UQJb6C3NH
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El primer concepte que hem de canviar del nostre coneixement 
és el terme “males herbes”. No hi ha herbes bones ni herbes 
dolentes, tot dependrà de si ens ajuden o no amb el què 
nosaltres volem fer. 
Aquest apartat ens ajudarà a conèixer millor i segurament 
mirar-nos amb uns altres ulls plantes que fins ara eren unes 
autèntiques desconegudes per a tots nosaltres.  
 
 
 
 
 
L’ORTIGA (Urtica) 
 
 
Aquesta planta segurament que tots la coneixem i a més és una 
planta que la podem trobar a qualsevol lloc. Si no ens surt a 
l’hort podem anar a una 
riera o en un camp de la 
zona i segur que en 
trobarem.  
L’ortiga, té unes 
característiques molt 
interessants per el nostre 
hort. EL principal element 
que ens pot aportar és que 
conte una part molt 
important de Nitrogen, que 
és l’element essencial per 
al creixement de les 
plantes, i a més estimula la 
fotosíntesi a les fulles. 
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LA CUA DE CAVALL (Equisetum arvense) 
 
Segurament n’esteu farts de veure-la , però no sabíeu què era. 
Com l’ortiga, la cua de cavall, 
és una planta silvestre que 
podem trobar sobretot a prop 
de zones humides (rieres, 
aiguamolls...). 
questa planta ja existia a 
l’època dels Grans Rèptils 
(dinosaures), fa milions 
d’anys que es troba entre 
nosaltres. Per alguna cosa 
serà. 
Les seves característiques 
principals són que conté una 
concentració molt elevada de 
Silici, que és una autentica 
medicina contra els fongs i 
altres plagues. 
 
 
 
VIDEO 2 
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ACTIVITAT 14  
 
COM PREPAREM UN PURÍ PER CONCENTRAR TOTES AQUESTES 
PROPIETATS PER PODER-LES APLICAR A L’HORT. 
 
VIDEO 3 
 
VIDEO 4 
 
TAMBÉ PODEU PROPOSAR ALTRES REMEIS CASOLANS PER 
SANAR EL NOSTRE HORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 


