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PROPOSTA “L’Horta a l’escola” 
AGENDA 21 ESCOLAR curs 2016-2017 

 
FORMACIÓ I INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
Sessions de formació “De l’hort de l’escola a l’Horta de Lleida”  
 
 

Proposta de formació amb les següents característiques: 
 

 5 sessions de formació, de 2h30 min de durada cadascuna. 

 Sessions temàtiques independents, de manera que us podeu inscriure a aquelles 
que us interessin; però també és possible (i recomanable!) assistir a totes les 
sessions. 

 Els continguts de cada sessió inclouen temàtiques tècniques (per millorar 
l’organització i la gestió de l’hort escolar) i propostes més relacionades amb l’àmbit 
curricular i especialment propostes que vinculen el treball de l’hort escolar cap al 
treball i el coneixement sobre l’Horta de Lleida. 

 Cada sessió està adreçada més especialment a nivells educatius específics 
(especialment pel que fa a les propostes; no tant pel que fa a les temàtiques 
tècniques), però és possible adaptar els continguts a altres nivells. 
 

- Nivells: Primària, Secundària 
- Dies: Dijous, 9 i 23 de febrer; Dilluns, 6 i 20 de març, i 3 d’abril de 2017. 
-  Horari: de 17,15 a 19,45h 
- Certificació del Pla de Formació de Zona del Segrià, de 15h per als mestres i/o 

professors que assisteixin al 80% de les 5 sessions (és a dir, 4 sessions). 
- Inscripcions a: agenda21escolar@paeria.cat 

 
 

Programa de les sessions: 
 

Sessió  
Data 
 

Continguts 

Destinataris més específics 

Lloc de la sessió 

Sessió 1 
Dijous, 9 de febrer 
 

Temàtiques tècniques: 

 Les 10 regles de l’hort escolar 

 Com organitzar l’espai de l’hort 

 Planificació de l’hort: primavera - estiu 

Tots (infantil, primària i secundària) 

Centre escolar a determinar 

Sessió 2 
Dijous, 23 de febrer 
 

Temàtica tècnica: 

 L’hort en palots i jardineres 
Proposta: De l’hort escolar a l’Horta de Lleida (1) 

 Al voltant dels conreus i les varietats 
Quins són els conreus d’una zona; què són les 
varietats i per què n’hi ha; les varietats de l’Horta de 
Lleida i les varietats tradicionals; com triar les nostres 
varietats; com fer un recull de llavors,... 

Educació primària 

Centre escolar a determinar 
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Sessió 3 
Dilluns, 6 de març 
 

Temàtica tècnica: 

 Plagues de l’hort 
Proposta: El treball agrícola 

 Hivernacles 

 Muntatge d’un sistema de reg 

Educació secundària 

Instal·lacions de Punt Eco 

Sessió 4 
Dilluns, 20 de març 
 

Temàtica tècnica:  

 Adobs i fertilització de l’hort escolar 
Proposta: De l’hort escolar a l’Horta de Lleida (2) 

 El mercat del nostre hort 

 Avui dinem 100% Horta de Lleida 
Al voltant de l’alimentació (temporalitat, proximitat) i la 
comercialització dels productes 

Educació primària 

Centre escolar a determinar 

Sessió 5 
Dilluns, 3 d’abril 
 

Temàtica tècnica: 

 Planificació de l’hort: tardor-hivern 
Proposta: De l’hort escolar a l’Horta de Lleida (3) 

 Un pagès a la meva escola 

 L’Horta, un patrimoni viu 

Educació primària 

Centre escolar a determinar 
 

Horari: de 17,15h a 19,45h 
 

Professorat: 
 

o Temàtiques tècniques i propostes “El treball agrícola”: Marc Olomí. (Punt Eco). 
Llicenciat en ciències ambientals i màster en agricultura ecològica. 

o Resta de propostes: Laia Roca. Educadora ambiental i coordinadora de l’Agenda 21 
Escolar de Lleida. Llicenciada en biologia. 

o Centres escolars convidats a presentar la seva experiència en diferents temàtiques, 
en cadascuna de les sessions. 
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