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La poesia és joc, i el joc és plaer, però també aprenentatge. Pep Molist ens proposa una excursió al camp.
T’hi apuntes? L’hort del meu cor és un recull de poemes il·lustrats sobre el camp i el món de la pagesia,
dividit en quatre parts temàtiques: A) Eines; B) Verdures i hortalisses; C) Herbes i altres plantes, i D) Bèsties
i bestioles.

TEMÀTICA: la natura, el camp, la pagesia,
l’educació mediambiental i la conservació del
patrimoni cultural.
GÈNERE: poesia.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de la
pagesia i el valor de l’educació mediambiental.

CLAUS PER A LA LECTURA

L’educació ambiental i els ODS
L’hort del meu cor ens permet ensenyar com els ambients naturals funcionen i en particular com els
éssers humans poden gestionar els ecosistemes per
a viure de manera sostenible, minimitzant la degradació, la contaminació de l’aire, aigua o sòl, i les amenaces a la supervivència d’altres espècies de plantes
i animals.
La pagesia
Aquest llibre és ideal per aprendre els noms i els usos
de les eines del camp i per conèixer noms de verdures i hortalisses, d’herbes i d’altres plantes i de bèsties
i bestioles que no es troben a la ciutat i, sobretot, per
valorar com es mereix la pagesia.
La poesia
L’hort del meu cor és un recull de poemes il·lustrats
que acosta els infants a la natura i al món de la pagesia. Una poesia per jugar, gaudir i aprendre tot allò
que podem trobar al camp.

MÉS RECURSOS
Propostes didàctiques descarregables a
www.animallibres.cat.
E l meu hort, de Gerda Muller, un àlbum
il·lustrat protagonitzat per Sofia, una nena
que descobrirà els misteris de les plantes i
els secrets que s’amaguen sota terra durant
unes vacances a casa els avis, al camp.
O
 rganitzar una excursió al camp o als horts
urbans, on llegir en veu alta els poemes i
identificar-hi els elements del llibre.
A
 l voltant dels ODS i del món de la pagesia,
perquè aquest és un factor clau per a la
sostenibilitat.
B
 asats en les quatre parts temàtiques del
títol.
E n I tu, què fas contra el canvi climàtic? en
Valeri i l’Elvira, amb l’ajuda de l’àvia Balbina
trobaran més de 30 fórmules a l’abast de
qualsevol per afrontar el canvi climàtic.

