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CATÀLEG D’ACTIVITATS PER ESCOLES I INSTITUTS ALS HORTS ESCOLARS  

 Presentació del projecte 

Aquest projecte educatiu en agroecologia i cooperació hibrida pràctiques artesanes, pageses, artístiques, 
científiques i de cooperació social, a través de metodologies participatives i del foment de l’aprenentatge 
actiu. 

El nostre objectiu és promoure un món rural viu, basat en la cooperació social i l’apoderament comunitari. 
Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, pageses, artesanes i 
científiques que en tenen cura i que posen la sostenibilitat de la vida en el centre. 

Aquest catàleg d’activitats agroecològiques s’adreça al professorat d’educació infantil, primària, secundària i 

batxillerat on hi trobareu una sèrie de tallers vinculats als horts escolars ecològics per donar a conèixer el 

valor de l’agricultura i l’alimentació en les nostres vides. 

 Serveis que oferim 

El projecte ofereix serveis de disseny i creació d’horts escolars així com  el manteniment i la dinamització 

d’aquests espais. A banda de la mostra de tallers educatius que trobareu en aquest catàleg, oferim també 

visites guiades, xerrades, cursos d’horticultura ecològica, disseny de materials educatius i activitats 

adreçades a tota la comunitat educativa (professorat, educador/es, AMPES, etc.) dins i fora de l’horari lectiu.  

A més, estem obertes a adaptar-nos a les necessitats específiques de cada escola o institut! 

 Com ho fem? 

Totes les activitats que us proposem es basen en metodologies participatives, la transdisciplinaritat i el 

treball en equip i cooperatiu. Els tallers que us oferim en aquest catàlegs són creatius, experimentals i 

vivencials. 

 Activitats 

Us fem una proposta de dos tallers per cada etapa educativa. Tanmateix, estem obertes a escoltar les 

necessitats i especificitats del vostre centre i elaborar una proposta concreta per a vosaltres!  

 Educació Infantil: Sentint l’hort, Mil llavors  

 Educació Primària: Multiplicant plantes, Un hort molt divers!  

 Educació Secundària: La fertilitat del sòl, Tancant el cicle...amb compost!  

 Assessorament al professorat: Introducció als horts escolars ecològics  

 Sobre nosaltres 

Hortejant, Projecte d’educació agroambiental  https://hortejant.wordpress.com  

Hortejant som un projecte dedicat a l’educació agroambiental on hibridem les pràctiques artístiques, 

científiques i ambientals. Ens dediquem al disseny, la creació i el manteniment d’horts escolars, socials i 

comunitaris; a la dinamització d’horts escolars i socials; fem tallers educatius i xerrades sobre agroecologia 

https://hortejant.wordpress.com/


 

 3 

 

adreçades a tota la comunitat educativa; realitzem cursos d’horticultura ecològica i dissenyem material 

educatiu en l’àmbit de l’agroecologia. A totes les nostres activitats emprem metodologies participatives amb 

l’objectiu de fomentar la transdisciplinaritat i el treball en equip i cooperatiu.  

 

L’Aresta, Fleca Agroecològica Cooperativa  https://flecalaresta.wordpress.com/  

L'Aresta som un projecte agroecològic i cooperatiu que tenim com a objectiu promoure l'agroecologia, la 

sobirania alimentaria, la cooperació social i un món rural viu. El nostre projecte està dividit en tres línies 

d'acció estretament relacionades. Per una banda, ens dediquem a l’elaboració agroecològica de pa i 

productes de fleca.  Les nostres elaboracions les fem amb ingredients ecològics, llevat mare natural i forn de 

llenya. Treballem enxarxant-nos amb altres projectes i pageses properes. Per altra banda, realitzem activitats 

i tallers per a escoles, instituts, col·lectius i persones interessades en conèixer i experimentar, mitjançant 

dinàmiques participatives, aspectes relacionats amb l'agroecologia i el cooperativisme. Hem realitzat 

diverses activitats formatives per a tot tipus de públic, especialment centrades en l'elaboració de pa, la cuina 

quotidiana i l'agroecologia. Finalment, dediquem part de la nostra activitat a la promoció i dinamització local 

en els àmbits de l'agroecologia i el cooperativisme. Realitzem i participem en accions com xerrades, fires, 

congressos i trobades vinculades amb aquestes temàtiques per tal de divulgar i contribuir al seu 

desenvolupament.  

 

 Contacta’ns 

arestaeducacio@gmail.com 

635081600 (Pati)  

 

 

https://flecalaresta.wordpress.com/
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1) EDUCACIÓ INFANTIL 

TALLER: MIL LLAVORS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1h 

CALENDARI: Tot l’any però preferiblement a la primavera 

EDAT: Educació infantil 

LLOC: A l’hort de l’escola  

PARAULES CLAU:  Llavors, com viatgen les llavors, com es planten les llavors 

DESCRIPCIÓ: Les plantes com qualsevol ésser viu neixen, creixen, es reprodueixen i moren. Les llavors 

serveixen per formar noves plantes. Al taller observarem una gran varietat de llavors amb modes i formes 

diferents. Mitjançant un conte en què les protagonistes són les llavors, aprendrem com viatgen; per l’aigua 

com el coco, pel vent com els famosos helicòpters, enganxades al pèl dels animals com la bardana o al ser 

menjada per un animal, com les pomes.  Cada llavor té una forma adaptada a la seva manera de viatjar. Per 

finalitzar l’activitat, plantarem llavors de diferents plantes de temporada  a l’hort.  

 

TALLER: SENTINT L’HORT 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1h  

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Educació infantil 

LLOC: A l’hort de l’escola 

PARAULES CLAU: Olor, gust, tacte, plantes aromàtiques, reconeixement de plantes, sòl 

DESCRIPCIÓ: Mentre passegem per l’hort, anirem reconeixent les diferents plantes a través dels sentits, 

especialment de l’olor. També experimentarem diferents textures de sòls que anirem trobant a mesura que 

ens endinsem a l’hort (argila, sorra, palla, etc.) i entendre les propietats de cadascun. 
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2) EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

TALLER: MULTIPLICANT PLANTES 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any però preferiblement a la primavera 

EDAT: Tots els cicles d’educació primària 

LLOC: A l’hort de l’escola  

PARAULES CLAU:  Llavors, esqueixos, fotosíntesi, reproducció sexual i asexual, estolons, bulbs, tubercles 

DESCRIPCIÓ:  Les plantes tenen un paper molt important en els ecosistemes com a productores de matèria 

orgànica. Les plantes fan la fotosíntesi, un procés que transforma la matèria inorgànica en matèria orgànica 

gràcies a l’energia solar.   Les plantes poden reproduir-se a través de les llavors. Però també a través de 

mecanismes de reproducció asexual com ara els esqueixos, els bulbs, els tubercles o els estolons.  Al taller 

experimentarem diferents tipus de reproduccions vegetals i observarem la diversitat de llavors i dels seus 

mecanismes de dispersió. 

 

 

 

 

 

TALLER: UN HORT MOLT DIVERS! 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Tots els cicles d’educació primària 

LLOC: A l’hort de l’escola  

PARAULES CLAU: Biodiversitat, plantes amigues,  fauna auxiliar, jardí de plantes aromàtiques, hotel 

d’insectes  

DESCRIPCIÓ:  L’ hort és un ecosistema viu, on cada planta i animal té el seu paper en el cicle de la vida. Per 

tenir un hort sa cal que existeixi un equilibri i una biodiversitat a l’ecosistema. En aquest taller, oferim la 

possibilitat de construir un jardí de plantes aromàtiques o un hotel d’insectes per afavorir la biodiversitat de 
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l’hort. Amb el jardí d’aromàtiques assegurem la presència de flors durant tot l’any i així els insectes ens 

visitaran per pol·linitzar les plantes de l’hort. L’hotel d’insectes serveix com a refugi pels bitxets amics de 

l’hort. A més, aprendrem el paper d’algunes plantes i d’insectes amics com ara l’all o les marietes. Per 

exemple, l’all és un gran repel·lent d’insectes i les marietes s’alimenten de pugó. Un hort biodivers és un hort 

ple de vida!! 
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3) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

TALLER: LA FERTILITAT DEL SÒL 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’hort de l’escola  

PARAULES CLAU: Vida del sòl, trituradors, descomponedors, humus, encoixinat, compost, rotacions 

DESCRIPCIÓ: Tenir un sòl fèrtil és un factor clau en els horts ecològics. Un sòl fèrtil és aquell que té unes 

quantitats idònies de macro i micronutrients, té una quantitat adequada de matèria orgànica que ajuda a 

estructurar el sòl i a millorar la retenció d’aigua. Al sòl trobem organismes trituradors com ara els cucs i els 

àcars que trossegen la matèria orgànica. Però també, fongs i bacteris que la descomposen i la transformen 

en matèria inorgànica que posteriorment serà emprada per les plantes. Un bon indicador de la fertilitat del 

sòl és la quantitat d’humus.  Al taller explicarem algunes de les tècniques concretes que s’empren en 

agroecologia per mantenir la fertilitat del sòl com ara l’encoixinat, el compost o les rotacions i farem diversos 

experiments per comprendre la importància de tenir un sòl viu. 
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TALLER: TANCANT ELS CICLES... AMB COMPOST!  

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 
DURACIÓ: 2 h 
CALENDARI: Tot l’any 
EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’hort de l’escola 
PARAULES CLAU: Compostador, vermicompostador, descomponedors, matèria orgànica, matèria inorgànica, 
compost 
DESCRIPCIÓ: Un dels gran reptes de l’agricultura ecològica és aconseguir tancar el cicle de la matèria i 

l’energia. En aquest sentit, és essencial assegurar un bon procés de compostatge de la matèria orgànica. Al 

taller, experimentarem diferents formes de compostatge (en pila, en compostador, en vermicompostador, 

etc.), aprendrem quins materials es poden afegir al compost, el  paper que juguen els diferents organismes 

en les diverses etapes del procés de compostatge  i els diferents tipus de fems i les seves propietats. La part 

pràctica del taller l’adaptem a les necessitats del centre educatiu. Per exemple, us proposem o bé la 

construcció d’un compostador amb material reciclat o bé, valorar el millor tipus de compostatge segons les 

característiques del centre (disponibilitat de matèria orgànica,  espai a l’hort, implicació de la comunitat 

educativa, etc.). 
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4) ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT 

XERRADA: INTRODUCCIÓ ALS HORTS ESCOLARS ECOLÒGICS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Xerrada participativa 

DURACIÓ: 2 hores 

CALENDARI: Tot l’any 

ADREÇAT A: Professorat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat 

LLOC: A l’hort o a una aula del centre educatiu  

PARAULES CLAU: Agroecologia, sòl, fertilitat, encoixinat, reproducció de les plantes, associacions, rotacions, 

preparats naturals 

DESCRIPCIÓ: La xerrada arranca amb una petita introducció a l’agroecologia per començar a tractar certs 

temes essencials del manteniment dels horts escolars. Entre d’altres, explicarem la importància de tancar el 

cicle de la matèria i l’energia a l’hort tal com ocorre de forma natural en un bosc. Seguidament, explicarem 

alguns dels factors ambientals clau que condicionen la vida a l’hort. Especialment, ens centrarem en la 

importància de tenir un sòl fèrtil seguint tècniques d’encoixinat i de compostatge. Al llarg de la xerrada 

presentarem algunes de les característiques bàsiques de la reproducció de les plantes, tant la sexual com 

l’asexual. D’altra banda, introduirem els conceptes d’associació i rotació de plantes, biodiversitat i salut de 

l’hort.  Per tancar la xerrada, presentarem algunes eines molt útils per la gestió de l’hort a l’escola com ara el 

calendari agrícola, el calendari educatiu i el diari de camp. També us presentarem una sèrie de llibres i 

materials de gran utilitat per introduir-se a la gestió col·lectiva dels horts escolars ecològics. 
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Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres: 

arestaeducacio@gmail.com 

lesgranotesverdes@gmail.com 

 

635081600 (Pati) 

 

Visita les nostres pàgines web: 

https://flecalaresta.wordpress.com/ 

https://hortejant.wordpress.com 

 

Us estem esperant! 

 

 

 

Projecte educatiu en agroecologia i cooperativisme 
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