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1. DADES GENERALS DELS 
HORTS 

La majoria d’escoles que formen la xarxa 
d’horts escolar ja tenen hort



  

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
DELS HORTS

• La majoria dels horts son a terra i les escoles bressol tenen  
jardineres i taules

• L’equipament dels horts és molt desigual. La majoria tenen poques 
coses. La majoria tenen recollida d’aigües pluvials.

Instal·lacions de què disposa l'hort

bagul eines; 3

caseta eines; 3
tanca; 5

hivernacle; 4

pèrgola; 1

compostador; 3

vermicompostador; 2

res; 7
dipòsit i/o recollida aigües 

pluvials; 10

dipòsit i/o recollida aigües pluvials

bagul eines

caseta eines

tanca

hivernacle

pèrgola

compostador

vermicompostador

res



  

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
DELS HORTS

• El sistema de reg de la majoria d’horts és molt rudimentari. Per 
exemple 13 escoles utilitzen regadores mentre que 4 fan servir 
el degoteig.

Tipus de reg utilitzat

Degoteig; 4

Mànega; 6

Aspersió; 2

Regadora; 13

Altres: aigua gerros 
menjador; 2

Degoteig

Mànega

Aspersió

Regadora

Altres: aigua gerros menjador



  

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
DELS HORTS

• En relació a alguns aspectes agroecològics podem dir que la meitat 
de les escoles no tracta les plagues, en relació als adobs 7 escoles no 
ho saben mentre que la resta utilitzen una gran diversitat, i 7 escoles 
tampoc es defineixen en relació a com han de seleccionar els 
cultius.

Tractament de les plagues

no es tracten; 12

forma natural-ecològica; 3

extracció manual; 5

aigua + detergent; 2

associacions favorables; 1

purins i extractes vegetals; 2
cervesa; 1

no es tracten

forma natural-ecològica

extracció manual

aigua + detergent

associacions favorables

purins i extractes vegetals

cervesa



  

3. ECONOMIA DELS HORTS
• La partida pressupostària annual dedicada a l’hort és molt variable 

entre les escoles de la xarxa.
• La majoria d’escoles han rebut subvenció de l’ajuntament (Agenda 

21 escolar, subvencions protecció ambiental, EMD)
No n’hi ha, imprevistos

100 + reparacions ocasionals

450 + despeses extres que ha d’aprovar la comissió

600

850

1.500

2.000

7.000

* 4.000 / 5 EB



  

4. GESTIÓ DELS HORTS

Assistir al grup de treball de “Educació per la sostenibilitat”

Programar el que és adequat plantar en cada moment, i quines tasques cal anar fent per anar tirant 
l’hort endavant.

Assistència als seminaris, congressos ,etc

Accionar la bomba i el rec automàtic, programar el rec, manteniment de les eines, reparacions 
tècniques, endreçar la caseta, elaborar materials didàctics.

Organització i gestió del projecte, reunions per cicles  per fer la programació de les activitats, buscar 
informacions i materials interessants, donar suport a l’activitat, elaboració del projecte (objectius, 
metodologia, ...) i avaluació de l’activitat, i preparació de materials de suport a l’activitat, 
manteniment i preparació de les activitats. Els monitors del menjador ajuden en la recollida del 
compost i d’aigua.

preparació terreny, disseny, compostadors, planters, rètols.

projecte, web, disseny curricular,…

educador treball hort/profe:fitxes

Supervisió amb alumnes i sense així com la planificació

• La meitat de les escoles tenen alguna comissió que gestiona l’hort, formada tant per 
mestres com pares i l’educadora ambiental. Es troben amb una regularitat molt 
variable! Hi ha un responsable de l’hort que en la meitat dels casos és un educador 
ambiental i en l’altra és un mestre amb temps o sense per dedicar a l’hort.

• La meitat de les escoles no tenen comissions d’hort.



  

5. CURRICULUM AL VOLTANT DELS 
HORTS

• Deu escoles manifesten tenir l’hort dintre del projecte curricular de 
centre.

• Es treballa majoritàriament a l’àrea de medi natural i social
• El treball a l’hort en el conjunt de les escoles està força repartit 

entre tots els cicles.
Nivells en les activitats dels quals està integrat l'hort

ns/nc; 8

EI; 5

CI; 6

CM; 5

CS; 4

1er ESO; 2 2on ESO; 1

ns/nc

EI

CI

CM

CS

1er ESO

2on ESO



  

5. CURRICULUM AL VOLTANT DELS 
HORTS

• La majoria de les escoles fan avaluació del projecte de l’hort i 
de l’alumnat. 

• Sovint l’educadora ambiental no participa de l’avaluació



  

6. MATERIALS I RECURSOS

• Les escoles fan servir una diversitat de 
recursos: Quins?

• Les necessitats s’especifiquen al voltant 
de: Assessorament, educador ambiental, 
temps, materials didàctics específics, 
implicació del centre



  

7. L’HORT EN HORARI 
EXTRAESCOLAR

• La meitat de les escoles ofereixen 
activitats al migdia. 

• El compostatge permet relacionar l’hort i 
el menjador

• La majoria d’escoles no fa participar a les 
famílies en l’hort
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VALORACIÓ GLOBAL...

MOLT BONA 
PER PART DE 

TOTHOM!
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