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Jornada Hort agroecològic escolar                                             Programa de la sessió 

La jornada va començar amb un esmorzar per carregar energies 

mentre coneixíem la història de l’aula ambiental del bosc de 

Turull. 

La finca municipal de Turull, d’uns 3.000 m2 al Passeig Turull, està 

ubicada a la zona boscosa del Parc Güell, propera a la Font de 

Sant Salvador. Forma part del corredor verd que comunica el Parc 

Güell amb el Putget. És una zona tranquil·la allunyada del trànsit 

urbà, idònia per establir-hi un equipament ambiental llargament 

reclamat pel veïnat i les entitats locals, poder-ne fer un ús comunitari, i també per recuperar espais verds 

de qualitat, conèixer i millorar la biodiversitat urbana, i protegir-la. 

El Bosc de Turull és un projecte impulsat des del districte de Gràcia , i després d’un llarg procés de 

rehabilitació la finca s'ha convertit en un espai amb 16 parcel·les d'horts urbans per a gent gran, una aula 

ambiental i un bosc mediterrani per passejar-hi i està obert a tota mena de projectes relacionats amb la 

natura.  L’espai  ja està preparat per rebre escolars  o veïns que vulguin experimentar amb la natura sense 

haver d'allunyar-se de casa.  

El matí va seguir amb una presentació a càrrec del Germán de l’Agenda 21 Escolar de Sant Cugat  i de la 

Laia de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona introduint el tema de l’hort i l’agroecologia als centres educatius . 

Vam compartir el perquè parlàvem d’horts agroecològics escolars com un pas més dels horts escolars. Fent 

èmfasi en la proposta agroecològica que contempla la participació de l’alumnat amb la comunitat escolar i 

local en la transformació del sistema alimentari escolar, això afecta l’àmbit de la cuina, el menjador i l’hort . 

També vam parlar sobre com la participació en un seminari o grup de treball ajuda a introduir aquests 

temes a l’escola i a mantenir l’entusiasme personal per empènyer aquests projectes dins del centres 

educatius. 

Més informació aquí. 

Des de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona vam 

compartir el calendari de l’hort adaptat al cicle 

escolar i el banc de llavors que els centres de la xarxa 

estem compartint. Més informació aquí. 

 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/686/JornadaHort.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/748/JornadaHort.pdf
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/748/CalendariHort_juliol14.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/748/CalendariHort_juliol14.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/formacio/125-a21e-formacio-13-14/a21e-formacio-seminari-de-l-hort
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Dinàmica – L’hort agroecològic com a eina didàctica 

 

A continuació, mitjançant la dinàmica del World Cafè vam debatre i intercanviar què ens aporta l’hort com 

a eina didàctica. En un ambient distés es van compartir moltes vivències i realitats que fan que l’hort als 

centres educatius sigui una bona estratègia de motivació, participació, aprenentatge, treball en equip, 

connexió entre diferents temàtiques, vincle entre diferents agents, espai de vivències significatives ... 
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A continuació es mostren els tres mapes conceptuals resultat de la dinàmica. 

 

 

 

Presentacions 

 Permacultura 

En Júlio ens va parlar del repte de dissenyar entorn 

humans sostenibles i de com la permacultura és una 

eina que ens pot ajudar a posar-ho en pràctica també 

en tot allò que fem als centres educatius.  Els seus 

principis deriven d’observar com funcionen els 

sistemes naturals. 

Inclou la producció d’aliments, fibra i energia, la 
fertilitat del sòl, la gestió de l’aigua, el disseny de 
l’hàbitat, creant cicles com ho fa la naturalesa i 
afavorint les relacions sinèrgiques beneficioses entre 
els elements. La Permacultura també s’aplica al disseny de comunitats i sistemes econòmics. 
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El disseny es basa en una diferenciació de zones i sectors al voltant d’un nucli principal: 

- Zona 0: casa, que és el centre de l’acció 

- Zona 1: àrea que s’usa a diari i que necessita l’observació freqüent 

- Zona 2: àrea dels animals i els cultius intensius 

- Zona 3: àrea dels corrals, farratge, compostatge, arbres fruiters  

- Zona 4: zona semisalvatge amb prats, estancs, panís  

- Zona 5: muntanyes no cultivades, bosc 

També ens parla de la pràctica del Nendo Dango, una bona experiència per fer amb alumnat. Nendo Dago 

significa bola d’argila en japonès, i es tracta d’una tècnica de cultiu desenvolupada pel japonès Masanobu Fukuoka, 

que ho va inventar com a mètode contra la desforestació. És una tècnica tan senzilla i útil que molts agricultors 

l’utilitzen no només per reforestar, sinó també per millorar la productivitat dels seus cultius. El sistema consisteix en 

crear unes boles d’argila barrejades amb llavors, i algun tipus de substrat vegetal. Cal deixar-los assecar al sol durant 

un temps i ja estan llestes per ser utilitzades o conservar-les algunes setmanes fins fer-les servir. 

http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/2014/02/curs-sistema-nendo-dango-de-masanobu.html 

- Bibliografia i documentació: 

Introducción a la Permacultura. Bill Mollison 
http://insumisos.com/LecturasGratis/bill%20mollison%20-%20introduccion%20a%20la%20permacultura.pdf 
 
La revolución de una brizna de paja. Masanobu Fukuoka 
http://www.webislam.com/media/2012/07/54112_la_revolucion_de_una_brizna_de_paja.pdf  
 
Manual de reforestación con Nendo dango 
http://masarboles.es/manualreforestacionnendodango/pdf/manualreforestacionnendodango.pdf 
 
El de Fritjof Capra 
http://www.slowfoodib.org/pdf/Ecoalfabet%20Catala.pdf 
 
Guía de Permacultura para el Usuario de la Tierra ,De Rosemary Marrow, 2010.info: 
http://www.permacultura-es.org/publicaciones-menurecursos-120/2073-rowe-book.html 
 
http://www.brcweb.com.ar/permacultura.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KMPkCGUNAhk 
 
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130831/54380862958/si-haces-algo-bien-de-verdad-acabas-

mejorandolo-todo.html  

Eco Educación de Daniel Goeman 

http://www.editorialjuventud.es/4037.html 

 

http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/2014/02/curs-sistema-nendo-dango-de-masanobu.html
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=http%3a%2f%2finsumisos.com%2fLecturasGratis%2fbill%2520mollison%2520-%2520introduccion%2520a%2520la%2520permacultura.pdf
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=http%3a%2f%2fwww.webislam.com%2fmedia%2f2012%2f07%2f54112_la_revolucion_de_una_brizna_de_paja.pdf
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=http%3a%2f%2fmasarboles.es%2fmanualreforestacionnendodango%2fpdf%2fmanualreforestacionnendodango.pdf
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=http%3a%2f%2fwww.slowfoodib.org%2fpdf%2fEcoalfabet%2520Catala.pdf
http://www.permacultura-es.org/publicaciones-menurecursos-120/2073-rowe-book.html
http://www.brcweb.com.ar/permacultura.html
http://www.youtube.com/watch?v=KMPkCGUNAhk
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130831/54380862958/si-haces-algo-bien-de-verdad-acabas-mejorandolo-todo.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130831/54380862958/si-haces-algo-bien-de-verdad-acabas-mejorandolo-todo.html
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=http%3a%2f%2fwww.editorialjuventud.es%2f4037.html
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 L'hort educatiu com espai d'aprenentatge 

complementari a la matèria de Ciències de la 

Naturalesa de 2n d'ESO 

La Gemma Benet ens va explicar les conclusions del 

seu treball de final de màster, en el qual hi van 

participar molts professors i professores de l’Agenda 

21 Escolar contestant l’enquesta que li ha servit com a 

treball de camp. 

Aquí podeu veure el treball complet i la presentació. 

 

Quina experiència estrella vols compartir? 

La darrera estona del seminari vam compartir algunes experiències i idees que els mestres i professors han 

dut a terme al voltant de l’hort per tal de construir un aprenentatge compartit entre els docents i així 

millorar la pràctica educativa. 

 

 La participació de l’alumnat a l’hort – Escola Gerbert d’Orlhac de Sant Cugat del Vallès 
L’alumnat de 5è va dur a terme una experiència durant dos cursos en el qual van decidir instal·lar reg 

automàtic a l’hort. El principal objectiu del projecte era que els fossin els protagonistes reals per decidir 

què volien, és a dir, la presa de decisions com a procés d’aprenentatge a l’escola.  

Més informació aquí. I una breu presentació. 

 Treballs de recerca – Col·legi Sant Ramon Nonat de Barcelona 

L’escola aprofita l’hort per dur a terme treballs de recerca.  Com afecta la manca d’un nutrient per fer 

créixer les plantes o la relació entre els pol·linitzadors i l’hort són alguns dels exemples.  

 Projecte ecoalfabetització per l’alumnat de IES Santanyí, Mallorca  

Ens expliquen com a partir de la possibilitat de disposar d’un espai per fer un hort vora l’institut han 

començat tot un projecte de permacultura al centre que està esdevenint transformador per tothom 

http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/EspaiTerraIesSantanyi?hc_location=timeline 

Poc a poc han anat introduint aquesta manera de pensar i actuar a les diferents matèries de l’institut. A tall 

d’exemple: 

- Plàstica: Utilitzar tintes naturals (Rubia peregirna, cafè,  alvocat, saüc) per estudiar el punt i la línia. 

- Plàstica: Construcció d’una ploma amb materials naturals per dibuixar.  

https://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2014/07/tfm_-el-huerto-educativo-como-espacio-de-aprendizaje-complementario-a-la-materia-de-ciencias-de-la-naturaleza-en-2c2ba-eso.pdf
http://prezi.com/ioxlhqga_w0t/lhort-educatiu-com-espai-daprenentatge-complementari-a-la/
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2013/09/unitat-didc3a0ctica-gerbertset13.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/748/PresentacioAssemblees.pdf
http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/
https://correu.bcn.cat/owa/agenda21escolar@bcn.cat/redir.aspx?C=Y-okZTDtTUyvQigSG6A4689vGezxbtFISjm3JRMI4z_9eFzLmJ5STFFouRqKUqEw_LK0GzKqUSU.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fEspaiTerraIesSantanyi%3fhc_location%3dtimeline
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- Castellà: Lectura d’un llibre de temàtica ambiental (per ex: el llibre versió teatralitzada del llibre "El 

legado de Luna" 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/core.php?opcion=ficha&codigo_comercial=1556401) 

- Castellà: elaborar metàfores i oxímorons amb fotografies sobre la temàtica 

- Llatí: buscar els noms amb llatí de diferents espècies  

- Ciències experimentals: elaborar crema 

d’aloe vera 

- Tutoria: amb la llavor d’un garrofer, parlar de 

tot el que necessita un arbre per viure està 

en una llavor.  

- Comunicació: informar a tothom amb 

pòsters als passadissos. 

- El botijo contra el canvi climàtic 

També han compartit fruits a la sala de 

professors per motivar. 

 

 

Durant tot el mati vam poder consultar una mostra de 

recursos i materials que el Servei de Documentació 

d’Educació Ambiental disposa relacionats amb l’hort 

escolar i l’agroecologia. Tots ells es poden demanar 

préstec a través de documentacioambiental@bcn.cat. 

 

 

 

Avaluació: 

Resum dels comentaris deixats en el cartell sobre avaluació de la jornada: 

- Sobre l’horari: “adequat i que no s’ha fet llarg” 

- Sobre la metodologia: bones i diversitat de dinàmiques 

- Sobre la temàtica: interessant i variada 

- Altres comentaris: genial compartir; molts  aprenentatges  

 

Si no vas poder deixar la teva avaluació i ho vols fer, ens pots escriure un mail a agenda21escolar@bcn.cat 

amb l’assumpte “avaluació jornada hort agroecològic” 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/core.php?opcion=ficha&codigo_comercial=1556401
http://www.scea.cat/sdea.htm
http://www.scea.cat/sdea.htm
mailto:documentacioambiental@bcn.cat
mailto:agenda21escolar@bcn.cat

