El Meu hort
- GERDA MULLER -

La Sofia és una nena de ciutat, però passa les vacances al camp
amb els seus avis. A la casa hi ha un hort magnífic on creixen
tota mena de verdures.
Aquest any Sofia
té la sort de tenir eines
adequades per
a la seva alçada i, per
primera
vegada tindrà cura
dels seus
propis cultius. Els
avis li
ensenyaran
els
moviments precisos
i la
cura que ha de
tenir per
ser una bona
jardinera.

Llibres de
coneixements

Guia de lectura infantil
L'Hort escolar ecològic
-MONTSE ESCUTIA -

Les tècniques bàsiques de conreu, el disseny de
l'hort, com fer el projecte d'hort comunitari, les
fitxes d'experiments, els consells de l'hortolà,
les activitats de compromís ambiental
i un llarg etcètera de propostes
pensades per ser utilitzades
en tots els cursos i les àrees
de l'escola.

De la maceta a
la cazuela
Con este libro aprenderemos a
plantar, a cocinar y a decorar
los alimentos compartiendo
maravillosos platos con la
familia y amigos. Un
práctico manual
de cocina y
jardinería para
acercarse al
mundo de
las plantas..

El Huerto
en 1 m²
para niños
- JORDI FONT -

Ningún otro método de cultivo cumple mejor el objetivo de compartir el
conocimiento y un tiempo de calidad entre generaciones que la
horticultura en 1 m2. Con una sola cuadrícula, permite enseñar un gran
número de lecciones matemáticas. Una hoja de ruta en horticultura, que
incluye docenas de actividades divertidas e interesantes. En el huerto no
solo hay tierra, hortalizas y flores, sino una serie interminable de
pequeños milagros que hacen las delicias de los niños y allanan el
camino para impartir tantas enseñanzas como se pueda imaginar.

La Meva primera guia sobre
l'hort urbà

Huerto en
macetas

- JOSEP M. VALLÈS -

- BÉNÉDICTE BOUDASSOU -

A vegades als menuts de la casa els costa el món de
les verdures, però segur que el conrear-les ells
mateixos pot suposar un incentiu a
despertar les seves ganes de tastar-les,
a la vegada que els servirà per
aprendre moltes coses sobre les
plantes i els insectes que hi viuen
associats Aquest llibre ajudarà a
aprendre a fer-ho de manera
fàcil a la quitxalla.

Aquest és un manual
ideal per a tothom qui
vulgui provar a tenir
el seu hortet en
un espai
reduït com
pot ser
una
terrassa.

Hort fàcil : amb nens
- JORDI FONT -

D'on venen les hortalisses? Com es pot organitzar
un hort a una terrassa? I a l'escola? Quan s'han de
plantar els carbassons o les maduixes? En aquest
llibre il·lustrat hi trobaràs les respostes a aquestes
preguntes i a d'altres que puguin sorgir a l'hora de
cuidar i cultivar el teu hort.

L'Hort d'en
Teo

L'Hort
-PETITS MONS -

«Petits Mons» són primers llibres de coneixements
que permeten als infants gaudir amb l’observació
d’imatges acompanyades de textos senzills i que,
alhora, són útils per interpretar imatges
senzilles, relacionar les imatges amb
vivències properes o situacions
familiars, conèixer entorns
diferents dels habituals i
relacionar les imatges amb
sentiments amb textos escrits
en lletra de pal.

- VIOLETA DENOU -

A en Teo li han regalat
material per cultivar el
seu propi hort a casa
i té moltes ganes
de començar
a ocupar-se
de les
seves
plantes..

Jardineria fàcil : per a nens
- JORDI FONT -

Els primers coneixements per entendre com són i
com creixen les plantes. Els nens aprendràn a cuidar
les seves plantes preferides, i a crear i dissenyar un
jardí a la teva mida. Aquí hi trobaran: · Activitats
bàsiques de jardineria, adequades per a nens i
explicades pas a pas, per fer en família.

Inventari il·lustrat de les
fruites i les hortalisses
- VIRGINIE ALADJIDI -

Un centenar de delicioses i nutritives mossegades:
plantes comestibles que es poden prendre crues o
cuinades. Fruits, tiges, bulbs, arrels,
llavors, fulles, flors… fins i tot
productes -com els tes, cafès,
melmelades o xocolates- que
s’obtenen a partir de les seves
matèries primeres. Tampoc
falten espècies, fongs i
algues.

Quina planta
creix aquí?
- CONSTANZA DROOP -

Un llibre de coneixements
bàsics per a nens i nenes,
amb nombroses
solapes que
permeten
entreveure
processos i
dibuixos
detallats.

El Meu primer
hort urbà
- JOSÉ T. GÁLLEGO -

Vols cultivar un hort i no saps com fer-ho? Per a un aprenent d'horticultor,
crear un hort urbà pot semblar una feina molt difícil. Quines hortalisses hi
sembro? En quin moment de l'any? Com l'organitzo? Aquest llibre t'ensenya,
pas a pas, com dissenyar i posar en marxa un hort fàcil i senzill en el qual
començaràs a collir hortalisses tan sols al cap d'un mes d'haver-les sembrat.
Un hort que necessita poques atencions i està a l'abast de qualsevol persona
que tingui un pati, una terrassa un balcó assolellats.

En el jardín
- EMMA GIULIANI -

Un Jardín
muy divertido

- CLARE MATTHEWS Rastrillar, sembrar, recolectar… ¡Cuidar, oler,
saborear! Rosa y Bruno nos muestran su jardín a Este libro, constituye un
través del paso de las estaciones, una gran ayuda auténtico arsenal de ideas
que ayudará a
para futuros jardineros. ¿Cómo se
nuestros hijos a
llaman las primeras flores de
familiarizarse
primavera? ¿Qué frutas se comen
con las
en verano? ¿Es necesario
maravillas
preparar las plantas para el
del jardín
paso del invierno? ¿Cómo se
y las
hace un hotel para insectos?
plantas.

El Meu
primer llibre
de les fruites
i verdures

- CHIARA PIRODDI -

Aquesta nova sèrie de llibres per als més menuts que segueix els
principis del Métode Montessori, presenta materials innovadors
que, a través del joc, estimulen la curiositat i la creativitat, al
mateix temps que fomenten el desenvolupament de les seves
habilitats de forma específica sense recórrer a la memorització.

L'Hort del senyor Puig
- MARIA MERCÈ ROCA -

7 - 10
anys

El senyor Puig ha anat al casament d'una neboda i ha deixat l'hort tot
sol. Avui fa molta calor i les plantes tenen molta i molta set. Només el
Ros, el gat de casa, les podria salvar,
però no té prou
força per obrir la resclosa.
Amb l'ajut de la
Lilí una gallina molt velleta
de la Teca i
una tortuga de l'Albera i
del cargol
Bover i de la Cèlia,
una petita
musaraña, salvarà l'hort
més
bonic del poble.

Contes de
l'hort

0-6
anys

L'Hort de l'Arlet
- LUC FOCCROULLE -

L'Arlet va a passar uns dies de vacances a casa del
seu avi. Ella però, hauria volgut anar a la platja
com la seva amiga Alba. Però aviat s'adona que a
l'hort de l'avi hi passen coses que ella no havia vist
mai...Un llibre que ensenya a estimar la natura,
apreciar les coses petites i descobrir els secrets d'un
hort: plantar llavors, regar, esperar...

0-6
anys

El Huerto
un libro para iluminar
-CARRON BROWN -

«¿Qué hay en un huerto? Ilumina el
reverso de la página con una luz y lo
descubrirás. Explora este huerto lleno de
frutas y verduras y descubre
las maravillas que hay en él.
Observa los animales y
plantas que allí viven,
conoce las herramientas
que usa, los tipos de
fruta y hortaliza que se
cultivan… ¡y mucho más!

7 - 10
anys

L'Hort d'en
Punxó l'eriçó
- MARC CLAMENS -

Acompanya en Punxó
l'eriçó al seu hort i juga
amb els mecanismes
de solapes i llengüetes
per aprendre
com una llavor
es transforma
en una
pastanaga
0 - 6 boníssima!.

anys

L'Hort d'en
Joan
- JOAN SALICRÚ -

L'hort d'en Joan ja fa un
temps que dóna pocs
fruits. Ell i el seu pare
s'estimen molt la terra i
comencen a observar-la i a
cuidar-la, a ella i als animalons que hi viuen. Ben aviat
veuran que el seu esforç no és endebades, i a poc a poc
el seu hort tornarà a ser ben viu. Aquest llibre ens
ofereix una mirada poètica al procés de regeneració de
la terra i ens recorda que, si la cuidem, rebrem la millor
collita.

0-6
anys

La Pipa i en
Pele a l'hort
- DANIELA DRESCHER -

Ha arribat la primavera, i
la Pipa i en Pele
decideixen encarregar-se
del seu hort: treballen de
sol a sol, reguen, planten
noves llavors...

El huerto familiar ecológico
- MARIANO BUENO -

Cultivar un huerto ecológico es algo más que obtener verduras, frutas y
hortalizas de manera natural, ya que los frutos más preciados que se
consiguen con su cultivo son los
beneficios para la
propia salud y la del entorno.
El huerto
familiar ecológico, la primera
obra y la más
completa sobre agricultura
biológica
enseña todos los
secretos del
cultivo más sano y
natural, con
explicaciones e
indicaciones
apropiadas a nuestro
clima.

Ecología hasta
en la sopa
- MARIELA KOGAN -

¿De qué están hechas todas las cosas? ¿Qué pasa cuando una especie se
extingue? ¿Qué es ser un consumidor responsable? ¿Por qué es
importante cuidar el agua? ¿Qué es el cambio climático global? ¿Quiénes
se ocupan de cuidar el planeta? Mariela y sus sobrinas pasan una "tarde
a pura ecología" y descubren que es una disciplina vinculada con la vida
de todas las personas, independientemente de su ocupación, su edad y el
lugar donde vivan. Un libro que promueve la concientización y el
compromiso de todos.

El embuste de las coles
- PAUL JENNINGS -

"¿De dónde vienen los bebés, papá?" Papá se
puso rojo. No esperaba eso. "Bueno" - dijo
"este..., sí, bueno... vienen de..., de..., este..., es así,
¿sabes, Chris?, bueno, vienen del
huerto de coles." A mamá no le
gustaba que papá no le dijera
la verdad a Chris. Todos
sabíamos que aquello no era
cierto, menos Chris. "¿Cómo
llegan ahí?" preguntó.
"¿Crecen en las coles?".

Recetas
veganas para
peques ¡y no
tan peques!
- PATRICIA MENÉNDEZ -

Los más pequeños son
uno de los grupos más
vulnerables a la mala alimentación, i cuidarla en esta
primera etapa es fundamental: es donde se asientan los
hábitos que nos acompañarán toda la vida. En este
libro encontrarás recetas para incorporar más frutas,
verduras y legumbres a la alimentación de tus hijos.

Hort fàcil
amb nens
- JORDI FONT -

D'on venen les
hortalisses? Com es pot
organitzar un hort a una
terrassa? I a l'escola?
Quan s'han de
plantar els
carbassons
o les
maduixes?.

¡Un
momentito!
-GAËTAN DORÉMUS -

Esta oruga odia las
verduras. No puede ver
una berenjena ni en
pintura, y no le muestres
un hongo, o una
lechuga, o una calabaza.
Es más. Ni siquiera es
una oruga...

