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UTILITZACIÓ DE RECURSOS 

“HORT I JARDINERIA ESCOLAR” 
CURS 2015 - 2016 

 
Des del programa us oferim un seguit de recursos per tal de portar a terme el vostre 
projecte en hort i/o jardí escolar. 
 
Alguns recursos són gratuïts i altres de pagament. 
 
Pel que fa als recursos gratuïts, cal que ens els sol·liciteu a través del document 
corresponent i des del programa, dins de les possibilitats, us els farem arribar al vostre 
centre. 
 
Pel que fa als recursos de pagament, us donem les dades dels nostres proveïdors: 
 
Bioland.  Ctra. Comarcal C-13, km 20. 25670 Térmens. Tel. 973 180 163. Tel. Mòbil 
609 349 498. Persona de contacte: Ramon Arnó. A/e: info@bioland.com.es 
www.bioland.com.es 
A Bioland hi podreu trobar tot tipus de terres i substrats i en diferents envasats: des de big 
bags de 1m3 (BB)  fins a sacs de 30 litres, 50 litres,.... I també altres materials com 
travesses de fusta. 
 
OMS Compost: Vallfogona de Balaguer. Tel. 690 747 570 (Santi), 609 236 921 (David). 
Produeixen compost fertilitzant per a horts i jardins, que es pot utilitzar en agricultura 
ecològica. 
Disposen de sacs de 45 litres (15 kg), big bags de 1m3 (BB) i servei a granel. 
Des del programa oferim el compost com a recurs gratuït, fins a 4 sacs. 
 
En el cas dels recursos de pagament, teniu 2 possibilitats:  

1. Fer la vostra comanda a nivell particular, posant-vos en contacte amb l’empresa 
corresponent. 

 

2. Participar en una comanda col·lectiva, i des del programa ens encarregarem de fer-
vos arribar a l’escola el que demaneu. 
En funció de les vostres necessitats de material, ubicació del centre escolar, facilitat 
per accedir-hi per al repartiment del material, etc,... podrem gestionar d’una manera 
o d’una altra la vostra comanda. Per tant, fins que no feu una demanda concreta no 
us podrem fer saber el cost  corresponent exacte. 

 

En qualsevol dels dos casos, la despesa es pot cobrir amb l’ajut econòmic que rebeu com a 
participants en l’Agenda 21 Escolar de Lleida. Si participeu en la comanda col·lectiva, des 
de l’empresa corresponent us faran arribar la factura corresponent a la vostra part de 
comanda. 
 

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per resoldre 
qualsevol dubte. 
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INICIAR UN HORT O JARDÍ  
 
 

A) EN PALOTS 
 
Enguany, no disposem d’aquest recurs. 
Si voleu iniciar un hort i no teniu sòl, poseu-vos en contacte amb nosaltres i estudiarem 
alternatives a mida. 

 

B) EN JARDINERES,... 
 

Si voleu omplir altres jardineres o similars, necessitareu: 
 

Material Alçada Volum disponibles Preu 

Greda (drenatge) 5 cm d’alçada aprox Sacs de 30 litres 3,50 €/sac aprox 

Terra adobada Segons jardinera Sacs de 50 litres 2,75 €/sac aprox 

 

C) EN TERRENY (aportant terra nova) 
 
Si voleu aportar terra nova, ho podeu fer amb una de les dues opcions següents: 
 

Material Volums disponibles Preu 

Terrra adobada 
Terra adobada 

Sacs de 50 litres 2,75 €/sac aprox 

Big bag (BB) (1000 litres) 48,00 € aprox 

 

D) EN TERRENY (millorant el sòl sense aportar terra nova) 
 

Si voleu millorar el terreny, necessitareu fer dos aplicacions: 
 

Material Aplicació Volum 
disponible 

Preu 

Compost 
fertilitzant 

Aplicar 10 litres/m2 de compost, 
barrejant-lo amb la terra existent en 
els primers 15-20 cm de fondària 

Sac de 45 litres 
(=15 kg) 

Gratuït  
(fins 4 sacs) 

 Anivellar el terreny el màxim possible, utilitzant rasclets petits, passant 
un llistó,... 

Compost 
fertilitzant  

Aplicar 10 litres/m2 de compost, en 
forma superficial, sense barrejar 

Sac de 45 litres 
(=15 kg) 

Gratuït  
(fins 4 sacs) 

 Regar 2-3 vegades. 

 
Exemple: 
 
Volem adobar un terreny de 10 m2 per començar un hort: 
 

Material Aplicació Volum necessari Sol·licitud 

Compost fertilitzant 10 litres/m2 100 litres  

Compost fertilitzant 10 litres/m2 100 litres  

Total  200 litres 4-5 sacs de 45 litres 
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CONTINUAR UN HORT O JARDÍ  
 
 

Ja disposem de terra i cal que adobem per mantenir i millorar la fertilitat, especialment 
abans de sembrar i trasplantar. 
 

E) EN PALOTS 
 
Adobarem la terra, en una sola aplicació: 
 

Material Aplicació Volum 
disponible 

Preu 

Compost 
fertilitzant 

Aplicar 10 litres/m2 de compost, en 
forma superficial, sense barrejar 

Sac de 45 litres 
(=15 kg) 

Gratuït  
(fins 4 sacs) 

 Regar 2-3 vegades. 

 

Exemple  
 
Tenim un hort en 4 palots de 1mx1,20 m (1,20 m2) funcionant.  
Volem fer una millora del sòl per mantenir la fertilitat, abans de sembrar i trasplantar a la 
primavera. Utilitzem compost fertilitzant (sacs de 45 litres) 
 

Compost Aplicació Volum necessari (1 palot) Sol·licitud (4 palots) 

Superfície  10 litres/m2 12 litres 48 litres 
1 sac de 45 litres 

 

F) EN TERRENY 
 
Adobarem la terra, en una sola aplicació: 
 

Material Aplicació Volum 
disponible 

Preu 

Compost 
fertilitzant 

Aplicar 10 litres/m2 de compost, en 
forma superficial, sense barrejar 

Sac de 45 litres 
(=15 kg) 

Gratuït  
(fins 4 sacs) 

 Regar 2-3 vegades. 

 

Exemple  
 
Tenim un hort de 20 m2 funcionant.  
Volem fer una millora del sòl per mantenir la fertilitat, abans de sembrar i trasplantar a la 
primavera. Utilitzem compost fertilitzant (sacs de 45 litres) 
 

Compost Aplicació Volum necessari Sol·licitud 

Superfície 10 litres/m2 200 litres 5 sacs de 45 litres 

 

mailto:agenda21escolar@paeria.cat
http://sostenibilitat.paeria.cat/


                         
 

                                                                                                                                                       
Agenda 21 Escolar de Lleida – Ajuntament de Lleida 

c/ Tallada, 32. 25002 Lleida  Tel. 973 700 455  Fax. 973 700 459 
A/e: agenda21escolar@paeria.cat    Web: http://sostenibilitat.paeria.cat 

 

ALTRES  
 
 

G) PALLA (encoixinat o mulching) 
 
La palla es pot utilitzar per: 

o Fer encoixinament (mulching), per tal de protegir el sòl i els conreus de les gelades i 
gebrades, mantenir un millor nivell d’humitat després de regar i minimitzar l’aparició 
de “males herbes”. 

o Marcar zones de conreu i zones de pas 
 

Amb una bala petita (dimensions: 150 cm x 50 cm x 50 cm), podreu: 
o Encoixinar una superfície de 10 – 12 m2, amb un gruix de 20 – 25 cm de palla, o 
o Marcar zones de pas i de conreu en una superfície molt superior. 

 

Material Volum disponible Preu 

Palla Bala petita Gratuït 
(1-2 bales) 

 
 

H) TRITURAT D’ESPORGA 
 
Es pot utilitzar per realitzar compostatge, combinant-lo amb les restes vegetals fresques de 
l’hort escolar i de la cuina, a més d’altra fracció vegetal seca (fulles,...) 
 
Al Centre Especial de Treball de l’Ajuntament en disposen i és un recurs gratuït per als 
centres que hi poguéssiu estar interessats. Consulteu-nos. 
 
 

I) TRAVESES DE FUSTA I ALTRES MATERIALS 
 
Si esteu interessats  en altres materials, com travesses de fustes, arenes, saulons, etc., 
són recursos de pagament. Consulteu-nos. 
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