
Si, segurament necessiten alguna explicació addicional però 
és un mural molt didàctic. Potser faltaria diferenciar una mica 
més els apartats, potser jerarquitzant els títols o separant les 
estacions en diferents “paquets”.  
(Aixeus Prades)

Si, i diria que no només pels nens, ja que és un coneixement 
útil per a tots. Jo ho he repassat perquè ja quasi no m’enrecor-
dava i molts d’aquí tampoc. 
(Clàudia López Rossell)

Em sembla molt il·lustratiu, molt pedagògic, alegre, crida l’aten-
ció, és molt explícit i es veu clarament que és cadascuna de 
les coses. Amb el que tindran més problema és amb els noms 
però s’han d’educar d’alguna manera. 
(Joan Prades Queralt)

Si, com he dit abans el que milloraria del vostre mural és la je-
rarquització. I en quant al pla general, potser ha faltat unificar 
més les tres temàtiques dins de tot l’espai. (Aixeus Prades)

Abans hi havia un color rosa al fons que m’agradava, però això 
és un aspecte molt subjectiu. És per dir algo, perquè el resultat 
està molt bé, m’agrada molt tot. 
(Clàudia López Rossell)

Bé, a la part inferior del mural es podrien acabar de pintar més 
elements decoratius com les flors i l’herba. (Aixeus Prades)

Trobo molt interessant que doni opció a integrar més elements 
en un futur. Bé, seria “guai” seguir amb la part de dalt del mu-
ral tapissant la superfície i així la podríem aprofitar. 
(Clàudia López Rossell)

Seria que aprenguessin a identificar tots els conceptes teòrics 
que hi ha al mural en l’hort. 
És a dir, identificar en l’hort on estan les fabàcies, les solanà-
cies, les cucurbitàcies, etc. i també que el nen identifiqui quines 
característiques creu que tenen, per exemple, les solanàcies 
(doncs totes tenen les fulles alternes, o tenen una estructura 
d’emparradera com és el cas de les fabàcies, etc). 
(Clàudia López Rossell)

Opinió dels usuaris
del Quirhort

1. Creus que el mural 
compleix la funció 

educativa pels nens?

2. Quin aspecte millo-
raries dins la produc-

ció gràfica de la nostra 
proposta?

3. Com a proposta de 
disseny social obert, se 

t’acut algun element 
que es podria integrar 

en un futur? 

4. Com a biòloga, pots 
proposar alguna activi-
tat que relacioni l’hort, 

el mural i els nens?


