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Assistents: Laura Eek (Gargot), Sara Vàzquez (Montserrat), Laura Abad (La Mimosa), 
Noemí Montardit (La Mimosa), Mª Mercè Austrich (Niu), Arioche Sánchez (Montserrat), 
Rosa Bravo (Cavall Fort), Núria Torres (Cavall Fort), Ivanna Campos (Pins del Vallès), 
Estefania Giltarin (La Mimosa), Mireia Ripollès (La Mimosa), Isabel Penelo (La Mimosa), 
Mercè Riudor (La Mimosa), Carme Delgado (Turó de can Mates), Jennifer Marín (Tricicle), 
Francesc Secall (horts familiars Turó can Mates), Cristina Torres (Olivera), Mauri Rayo 
(Olivera), Roser Lluch (Olivera), Susana Guerra (Tricicle), Mª Pilar González (Ciutat d’Alba), 
Mercè Aguas (Ciutat d’Alba), Mavi Poveda (Catalunya), Adrià Giol (Catalunya), Maite 
Noguera (Ferran Clua), Sònia Escudero (Ferran Clua), Gemma Gutés (Montserrats), Anna 
Mª Garcia (Montserrat), Carme Martínez (Elvira Cuyàs), Meritxell Grau (Tricicle), Damaris 
Méndez (Montserrat), Raquel Brito (Gargot), Núria Fargas (La Mimosa) i Germán Llerena 
(Medi ambient). 
 

Ordre del dia dels dos primers dies: 
 

1) Retorn de l'estiu 
 
2) “Què és un hort?” 

 Espai productiu 

 Espai educatiu 
 Punt de trobada social pels nens 
 Intercanvi amb la gent del menjador 
 és un ecosistema en el que participem, hi ha plantes que dominarien i plantes que 

arriben de fora. Els enciams s'espigarien, les llavors serien cada vegada més 
assalvatjades, amb fules més petites i dures, cada vegada menys relacionat amb 
l'alimentació   

 
3) La terra: 

 com treballar-la 
 que la terra sàpiga que serà un hort 
 com provar la terra: amb el dit, si es forada, on germinaran les llavors? 
 L'estructura de la terra: forca de doble mànec, airejada,  

 valors i objectius 
 diferents tipus de terra: sorra, argila, reestructurar amb compost 

 
4) Fems i compost 

 “és caca”? 
 
5) Preparar la terra per sembrar o per plantar 

Acta del primer taller (de tres) d’hort escolar ecològic 

Equip formador: Marta de Buen, Ricard Mas, Adriana Toral i Anna Valderrama 

23 d’octubre a les 17:00h a l’escola l’Olivera   

Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès 

http://agroecologia.wordpress.com/  

 

 

http://agroecologia.wordpress.com/
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6) Diferents necessitats de cada planta 
 
7) Com plantar?  

 Diferents tècniques segons les edats 
 currículum de mates, mesures per plantar, 
 plantadors 

 
enciams, fulla de roure (no és per petits) 
enciams diferents, meravella i romà 
alguna ceba: tacos de cebes  
cols i bròquils: necessiten molt espai, creixen molt 
les fulles són molt nutritives 
i provoquen erugues, plagues 

  
(aquí ja comencem a treballar amb el plànol de l’hort de cadascú) 
 
8) Sembrar: 

 sembrar faves i pèsols  
 “varem fer un experiment: pintar abans de plantar-les, per veure si sortirà la planta 

d'aquell color” 
rave i espinac 
pastanaga 
(per veure les llavors petites) 

 
9) Vídeo de la Marta de Buen (Directora, guionista i càmera) 
 
9) Preparar planter: 

 enciam en un test 
 els regs que necessiten 

 
10) La importància de l'aigua 
 
13) Calendaris:  
 
14) Associacions de plantes 
 
15) “Quins objectius de l'hort a l'escola?” 
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Taller hort escolar per mestres 
(apunts agafats per la Tatiana, gràcies!) 

 
Primera reunió 
 
Pregunta inicial: Perquè tenim hort a l’escola? 
Que és l’hort escolar? 
 

- Un lloc d’observació del que mengem, un 
lloc d’experimentació, de descobriment. 

- Relació amb el medi, estudiar el cicle de les 
plantes… Part pràctica de l’assignatura de 
medi. 

- Coneixement de les herbes “males 
herbes” o “herbes sense utilitat per 
nosaltres”? 

- Un espai per sortir de l’aula. 
 
No caldrà buscar uns objectius massa ambiciosos per l’hort escolar, el que s’ha d’aconseguir és que 
sigui una mica productiu, per tal de que els nens puguin tastar el que han sembrat, portin menjar 
als seus menjadors… Per això hem d’aprendre a treballar-lo bé. 
 
Tenim: 
 

- Parcel·la: Normalment dividida en trossos estrets que facilitarà el treball en grups. 
- Reg: En els col·legis en que es tingui reg els hi facilitarà molt la feina. 
- La terra: Serà molt important cuidar-la sempre. 

o És important treballar amb compost per buscar un punt equilibrat de pH i textura 
per la terra. Seria interessant començar a treballar el compostatge a les escoles, el 
procés trigarà uns sis mesos però serà més ràpid si es barreja amb una mica de 
compost en iniciar el procés, perquè així ja tindrà els microorganismes necessaris. 

o Airejar bé la terra. 
 
Observació de compost: Què hi ha a 
cadascuna de les galledes? 
 

1. Fems de cavall  Funcionen molt 
bé. S’ha de tenir en compte que a 
partir dels 10 anys els hi 
començarà a fer fàstic. 

2. Compost casolà  Fet amb 
deixalles de cuina, fulles.... És una 
molt bona activitat per nens, ja 
que els hi agrada i els hi sorprèn 
molt. 

3. Fems d’ovella  S’utilitza per 
barrejar-los amb la terra en la 
preparació d’aquesta, després s’haurà d’esperar un temps per fer la sembra, ja que es tracta 
d’un compost molt fort. 

4. Forat??  S’utilitza per acompanyar els nutrients que necessita la planta. 
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5. Compost amb boletes blanques (amb perlita i vermiculita)  Compost preparat amb 
aquests minerals que afavoriran el  manteniment de la humitat i l’esponjositat de la terra. 
Al ser comprat tindrem l’avantatge que no portarà llavors. 

 
Quan fem la sembra?: Calendari lunar 
 
Segons els que volem aprofitar de la 
planta haurem de plantar amb un 
estadi de la lluna o en un altre. Aquí hi 
ha una regla general, no exacta per 
totes les plantes: 
 

- Plantes arran de terra: Enciam, 
col...  Farem la sembra amb 
la lluna decreixent. 

- Plantes de sota terra: 
Pastanagues, cebes, alls...  
Farem la sembra amb la lluna 
decreixent. 

- Plantes amb fruit (de les que 
ens mengem el fruit): 
tomàquets...  Farem la sembra amb la lluna creixent. 

 
Associacions de plantes: Quines plantes podem plantar juntes a l’hort? I quines no? 
 
A l’hort podrem plantar plantes de diferent famílies juntes depenent de l’espai que necessitin 
(quan creixeran), dels nutrients que necessitin, del temps que hi seran i de les relacions favorables 
o no entre plantes. Per exemple: 
 

- L’enciam es pot plantar a prop de les cebes, ja que l’enciam necessita pocs nutrients i fa una 
arrel petita i, en canvi, de la ceba ens interessa que creixi l’arrel. 

- Les maduixes es poden sembrar amb els alls. 
- Les cebes o porros no es poden plantar junt amb les lleguminoses (llegums). 
- Les cols no es poden plantar junt amb les maduixes. 
- Les plantes de la mateixa família no 

s’associen bé. 
 
Tipus de plantes: 
 

- Enciams 
 

1. Enciam de fulla de roure  És molt 
delicat per treballar-lo amb nens i 
nenes petites, perquè li cauen 
fàcilment les fulles. (Serà millor 
treballar amb altres nivells) 

2. Enciam meravella  El podem tenir 
tot l’any i és força resistent al treball 
amb nens/es. 
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3. Enciam llarg  S’han de lligar les fulles, perquè el centre es mantingui més blanc, que és el 
que ens agrada menjar, encara que hi haurà més nutrient a les fulles verdes. També resulta 
fàcil de plantar i cuidar amb els nens. 

 
- Alls  

 
De cada cabeça d’all aprofitarem entre 11 i 25 
dents. 
 

1. All tendre  Haurà crescut en 3 
mesos. 

2. All sec  Haurà crescut en 5 mesos i 
podrà créixer una altre cabeça de cada 
dent. 

 
Plagues 
 
A les cols, és fàcil que ens apareguin erugues  Com les eliminem? Tenim diferents opcions: 
 

- Treure-les amb la mà (si no hi ha moltes)  Les podem posar en una caixa i observar el 
cicle de la papallona. 
Serveix per tots els insectes, els anem posant en una caixa i els tirem fora de l’hort. 

- Insecticides naturals, que poden fabricar els nens: 
o Ruixar les plantes amb all i pebrot picant picat. 
o Trampes de cervesa: Però trobarem els insectes ofegats. 

 
Llavors 
 
A diferents escoles disposen de llavors apadrinades, amb una història darrere, que motiva molt als 
nens a l’hora de plantar-les i cuidar-les. 
 
Amb infants serà millor treballar amb llavors grans i a mesura que van creixent anem incorporant 
altres tipus de llavors. 
  
Fertilització de la terra 
 
En escoles on tenim l’hort parcel·lat seria molt 
interessant treballar la fertilització de la terra. 
En un dels bancals es pot plantar un tipus de 
llegums que no siguin per menjar, sinó amb 
l’objectiu de preparar la terra per a la següent 
sembra. Abans de fer flor, tallem la plant i la 
incorporem al terra. 
 
Resulta molt bon adob natural perquè les 
plantes de la família de les lleguminoses fixen 
nitrogen a la terra. S’anomena adob verd. 
 
Eines hort 
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- Mà  Molt utilitzada a totes les edats. 
- Pales estretes per sembrar 
- Pales amples per recollir 
- Foradador 
- Pics  
- Rasclets  Serviran per aplanar la terra, però fins a 

tercer curs no comencen a dominar la tècnica, ja que 
abans acostumen a fer forats. 
 

Aprofitar l’espai a l’hort 
 
Una bona tècnica serà plantar en ziga-zaga, ja que ocuparem 
el mateix espai però podrem tenir les plantes una mica més 
separades. 
 
A l’hora de plantar les col i els enciams s’ha de tenir en 
conta que necessiten un espai diferent, la col necessita més 
espai. Com que la llargada del cicle és diferent, l’enciam té 
un cicle curt, mentre que la col tindrà un cicle 
més llarg, els podem plantar junts perquè quan 
collim l’enciam quedarà espai suficient perquè 
creixin les cols. 
 
Molt important a l’hort escolar posar rètols de 
les plantes que hi trobem  Si les tenim 
barrejades pot ser una mica difícil de retolar clar, 
però entra dins l’aprenentatge del nen. 
 
 
El projecte de l’hort 
 
Durant uns anys, a ESLV hem estat treballant un 
projecte de llavors. Es tracta, per una banda, de 
participar en el cicle sencer de les plantes. A 
més, es recuperen llavors que són autòctones i 
estan en perill d’extinció (desapareixen perquè 
l’agricultura s’està mecanitzant i 
industrialitzant, i llavors es perden les cultures 
agrícoles locals, que havien desenvolupat 
moltes innovacions adaptades a cada indret i 
en base a una gran diversitat; ara, s’imposen 
les poques varietats que es venen totes iguals a 
tots els supermercats del món globalitzat). Hi 
ha gent que treballa per recuperar-les, i 
col·laborem amb ells/es mantenint viva la 
varietat als nostres horts. 
 
La llavor és una cosa bastant estranya, perquè 
és un pas entre dues generacions de plantes, 
conté en molt poc espai la potencialitat de tota la planta. Nosaltres les acollim, les sembrem, les 
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cuidem com a plantes, recollim les llavors, fem banc de 
llavors i les intercanviem. 
 
Hem procurat  

 
 
 

ens tornem a trobar 
el dijous 13 de 
novembre 2014  

a l’escola Gerbert d’Orlhac 
a les 17:00h 

 
 

 
 


