Centre Cívic Can Deu

AULA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE LES
CORTS
Servei de préstec. El verd a casa

guia
d'activitats
el verd a
casa

Introducció
Que cal tenir en
compte?

Material que inclou
la motxilla

Aquest lot del verd a casa va dirigit a
infants d'educació primària, en
companyia d'una persona adulta.

1- Lot "De maduixes i ampolles!"
2- Lot "L'hivernacle casolà"
3- Lot "Jardí d'aromàtiques"
4- Lot "Observatori de plantes"
5- Lot "Imants suculents"
6- Guia d'activitats del verd a casa
7- Calendari biodinàmic

En aquesta guia, trobareu totes les
passes a seguir per a fer un bon ús
del material.

Foto portada: Pixabay

Cal
seguir
les
indicacions
detalladament per obtenir un bon
resultat.

Les activitats han estat provades
anteriorment
i
tots
els
productes utilitzats són ecològics i
aptes per a infants. Hi ha materials
no inclosos perquè un dels objectius
és reutilitzar articles que tenim per
casa.

De maduixes i ampolles
amb sistema de reg autònom
Material necessari

Passos a seguir

- Humus de llombriu
- Fibra de coco
- Ampolla de plàstic (0,5 l.)
- Llavors
- Pala
- Guants
- Bisturí per manualitats
- Tisores
- Benes
- Regadora

1- Tallem
l'ampolla
que
volem reciclar per la meitat,
amb l'ajuda del cúter.
2- Amb el tap posat en una
de les meitats de l'ampolla,
farem dues incisions en forma
de creu per passar-hi una bena.

3- Tallem la bena d'uns 40 cm de
llargada, agafem els dos extrems i
tap,
de
els
passem pel
manera que la bena sobresurti
pels dos costats.
4- Fer tres forats al plàstic perquè
dreni l'aigua sobrant.
5- Ara podem ficar la meitat de
l'ampolla amb el tap dins de l'altre
meitat que ens farà de suport.
6- Preparació del substrat amb
la mescla d'humus (nutrients) i la
fibra de coco (respiració) = per cada
pala plena d'humus, un quart de pala
de fibra de coco. Mesclar bé i
humitejar.
7- Omplir d'aigua la meitat de
l'ampolla que fa de suport i de la mescla
la part superior amb el tap.
8- Posar la llavor quasi a la superfície i
cobrir
amb
el
substrat.
Ara només queda esperar que surtin les
maduixes.

L'hivernacle casolà
amb oueres reciclades
Material necessari

Passos a seguir

- 2 Oueres amb coberta de plàstic
- Humus de llombriu
- Fibra de coco
- Llavors
- Etiquetes
- Retolador
- Regadora
- Pala
- Guants
- Tisores

1- Amb les tisores, fer un

forat a
les
cavitats
on
van originàriament els ous.
2- Col·loca la coberta de plàstic
de les oueres sota del cartó, de
tapa a safata.
3- Preparació del substrat amb
la mescla d'humus (nutrients)
i la fibra de coco (respiració)
= per cada pala plena d'humus,
un quart de pala de fibra de
coco. Mesclar bé i humitejar.
4- Omplir tots els orificis amb
el substrat.
5- Amb el dit, fer un petit
foradet en els orificis.

6- Ficar una petita quantitat de
llavors a cadascun.
7- Tapar-les amb una mica de
substrat, que quedi airejat, no
compacte i regar poquet.
8- Posar les etiquetes amb el nom
de les diferents llavors que hem
sembrat al lloc que els hi
correspongui.
9- Tapar amb el plàstic sobrant de
l'altra ouera i col·locar l'hivernacle
en un lloc càlid sense sol directe.
10- Mantenir sempre la humitat
fins que germinin (és ideal un
polvoritzador).

Jardí d'aromàtiques
amb llaunes reciclades
Material necessari

Passos a seguir

- 4 Llaunes de refresc buides
- Un clau
- Escata de metall
- Pedra d'escatar
- Pedretes
- Humus de llombriu
- Fibra de coco
- Llavors
- Pala
- Guants
- Regadora

1- Mullar la pedra d'escatar
perquè tingui més abrasió.
2- Llimar la part superior de
les llaunes per arrancar-la
(molt
important
utilitzar
guants per no prendre mal).
3- Un cop fora la tapadora,
passar
l'escata
de
metall
per suavitzar els contorns.
4- Fer un forat al cul de
cada llauna
per
alliberar
l'excés
d'aigua.
5- Preparació del substrat amb
la mescla d'humus (nutrients) i
la fibra de coco (respiració) =
per cada pala plena d'humus,
un quart de pala de fibra de
coco. Mesclar bé i humitejar.

6- Ficar les pedretes dins de
les llaunes, això ajudarà a
drenar.
7- Omplir les llaunes amb el
substrat.
8- Un cop plenes, fer un
foradet amb el dit i introduir a
cada
llauna
llavors
de
plantes
aromàtiques
diferents:
menta,
romaní,
alfábrega, i julivert, etc.
9- Regar poquet i...a esperar!

Observació de plantes

El cicle de vida de les plantes i la
seva estructura

Material necessari

Passos a seguir

- Capsa de CD de plàstic buida
- Llavors (les mongetes són les
més recomanades)
- Retolador permanent
- Cinta adhesiva
- Humus de llombriu
- Fibra de coco
- Guants
- Pala
- Comptagotes

1- Obrir la capsa de CD. Les
frontisses han de quedar en la
part superior, perquè l'orifici que
hi ha al costat d'aquestes
frontisses us permetrà el reg amb
comptagotes.
2- Preparació del substrat amb
la mescla d'humus (nutrients) i
la fibra de coco (respiració) =
per cada pala plena d'humus, un
quart de pala de fibra de coco.
Mesclar bé i humitejar.

3. Fiqueu el substrat al CD.
4. Més o menys a la meitat del CD, afegiu la llavor de mongeta. Si poseu
la llavor massa abaix, les arrels acabaran sortint a l'exterior.
5. Segelleu la part inferior amb cinta adhesiva o similar per evitar
dits curiosos i que les arrels surtin fora.
6. En una setmana, sense oblidar regar amb un comptagotes pel
foradet superior, tindrem una planteta com la de la fotografia llesta per
posar els noms de les parts.

Imants suculents

Les crasses, les plantes més ecològiques
Material necessari
- Taps de suro
- Humus de llombriu
- Fibra de coco
- Suculentes
- Guants
- Tornavís
- Imants
- Cúter
- Pistola de silicona
- Cullereta de rebosteria

Passos a seguir
1-Buidar una part de l'interior
del tap de suro començant amb
el cúter per marcar les
dimensions del diàmetre que
volem, i seguim amb el tornavís
per tal de fer un forat de dos o
tres centímetres de profunditat.
2- Escalfem la pistola de
silicona. Un cop llesta, posem
una mica de silicona en el lateral
del tap de suro, hi col·loquem
l’imant a sobre i fem pressió uns
5 segons.
3- Preparació del substrat amb
la mescla d’humus (nutrients) i
la fibra de coco (respiració) =
per cada pala plena d'humus, un
quart de pala de fibra de coco.

4- Mesclar bé i humitejar.
Necessitareu
molt
poca
quantitat i que quedi molt
esponjosa i airejada. Amb la
cullereta ficar el substrat dins
del tap, deixant un petit espai
per
introduir
l'esqueix de
suculenta.
5- Agafem la planta crassa i
tallem un trosset de la dimensió
que ens convingui per posar-la
a dins del tap de suro. Les
suculentes es reprodueixen amb
molta facilitat, per tant, d'una sola
planta
podem
aconseguir-ne
moltes més tallant esqueixos i
fent repicats.
6- Amb els dits i amb molt
de compte, i en cas que n'hi
hagi, retirem de la punteta del
trosset que acabem de tallar,
la part protectora de la planta, és
a dir, la deixem com nua perquè
serà la part que funcionarà
d'arrel i que haurà d'anar sota
terra a partir d'ara.
7- Amb el tornavís, farem un
forat el mig del substrat dins del
tap, per deixar l'espai necessari a
la nostra petita crassa.

7- Introduïm la crassa, i
afegim una mica més de
substrat per posicionar-la bé.
8- Repetim el mateix procés
amb la resta de taps de suro
que tinguem.
9- Les plantes suculentes
necessiten poca aigua, unes
gotetes un cop a la setmana
serà suficient per mantenirles!
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Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a divendres, de 9 a
22 h Dissabtes, de 9 a 22 h,
i diumenges, de 10 a 14 h
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Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat d’anell magnètic

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cciviccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

