
   

 

DE L’HORT ESCOLAR A L’HORTA DE LLEIDA 

Reflexionem sobre els productes de proximitat 

Des de l’Agenda 21 Escolar de Lleida generem una proposta de tre-

ball per dinamitzar el vincle entre l’hort i el contingut curricular i fo-

mentar la relació entre els centres educatius i els barris de Lleida. 

OBRIM L’HORT i TASTEM L’HORTA (pàg. 2) 

Jornada de Portes Obertes dels horts escolars al barri i la ciutat de 

Lleida 

RECURSOS DIDÀCTICS (pàg. 3) 

RECURSOS D’ASSESSORAMENT (pàg. 4) 

RECURSOS MATERIALS (pàg. 5) 
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OBRIM L’HORT i TASTEM LA HORTA 

 

Jornada de Portes Obertes dels horts escolars al barri i la ciutat de 

Lleida 

L’Agenda 21 Escolar convida  tots els centres educatius amb un 

projecte d’hort (o similar) a afegir-se a la nostra proposta. Volem 

dinamitzar el vincle i la comunicació entre els centres educatius i 

els barris.  Els centres participants tindran la possibilitat d’explicar 

què fan a l’hort escolar i difondre el seu treball durant el curs en 

la proposta “DE L’HORT ESCOLAR A L’HORTA DE LLEIDA. Reflexio-

nem sobre els productes de proximitat”. 

  

Data: 24–27 d’abril 2018, horari per concretar. 

 

Funcionament: 

1. En la fitxa de participació heu d’indicar que voleu participar a 

la Jornada de Portes Obertes. 

2. Envieu-nos una breu descripció del vostre projecte d’hort i 

una proposta sobre què faríeu a la Jornada de Portes Obertes 

per divulgar la vostra tasca a l’hort. 

3. L’equip tècnic de l’Agenda 21 Escolar de Lleida farà una se-

lecció d’entre 3 i 5 projectes d’hort en centres educatius 

d’acord amb la proposta enviada. 

 

Data límit per omplir la fitxa de participació: abans del dijous 15 

febrer de 2018.  

Després, tindreu fins al 16 de març per presentar-nos la proposta 

de com fareu per divulgar els vostres resultats i treball a l’hort es-

colar. 

Els centres educatius no seleccionats tindran prioritat de partici-

par-hi l’any següent. 
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RECURSOS DIDÀCTICS 

 Aquest suport té com a objectiu generar una proposta de 

treball als centres de l’Agenda 21 Escolar per dinamitzar el 

vincle entre el menjar, l’hort i el contingut curricular. 

 Us donem dues propostes de treball, trieu-ne una.  

  

Proposta 1. L’hort i el consum de proximitat  

Volem reflexionar sobre el consum d’aliments de temporada i lo-

cals. Per això, proposem aquesta dinàmica de treball per investi-

gar durant una setmana, o el temps que vosaltres considereu, si 

les verdures, hortalisses i fruites que podem trobar a casa, al mer-

cat o a la cuina del centre són de temporada i d’on provenen. 

Us donem un parell d’idees per presentar els resultats: 1) Una 

gràfica on Lleida sigui al centre i es puguin distribuir els productes 

per distància. 2) Un mapa de Catalunya, Espanya o el món per 

visualitzar la distància (FITXA 1, pàg. 6). 

 

 

Proposta 2. Transmissió de coneixement tradicional 

Volem posar en valor la transmissió de coneixement de remeis i 

receptes amb els avis i pares per conèixer i reflexionar sobre els 

usos i el valor de les plantes.  

Recull d’usos, receptes i infusions amb les plantes aromàtiques, 

medicinals i les plantes de l’hort i el jardí (FITXA 2, pàg. 7). 

  

Els resultats d'aquestes propostes, o d’altres que cada centre ja 

està fent relacionades amb l’hort, podran ser divulgades pels 

alumnes i professors el dia de portes obertes Obrim l’hort i tastem 

l’horta.  A més, els resultats formaran part del recull d’informació 

que es penjarà a la web de l’Agenda 21 Escolar i serviran de su-

port per a altres centres. 
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RECURSOS D’ASSESSORAMENT 

Formació  

 Aquest suport té com a objectiu proporcionar els coneixe-

ments necessaris per organitzar l’espai de l’hort i conèixer les 

necessitats de les plantes o les tècniques per combatre les 

plagues de l’hort. 

  

 

 

Dates:  

  

Sessió 1. Dilluns 26 de febrer de 2018 

Planificar l’hort escolar, coses a tenir en compte. 

Sessió 2.  Dilluns 5 de març de 2018 

Les necessitats de les plantes del nostre hort. 

Sessió 3. Dilluns 19 de març de 2018 

Adobs i fertilitzants de l’hort escolar. 

Sessió 4.  Dilluns 26 de març de 2018 

Reflexiones sobre com podem implementar aquests coneixe-

ments al nostre projecte d’hort escolar. 

Des de l’Agenda 21 Escolar de Lleida també volem oferir als 

centres educatius que ho demanin una visita diagnosi i d'asses-

sorament personalitzat per part d’un expert.  
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RECURSOS MATERIALS 

Compra conjunta de terra i compost: 

 Aquest suport té com a objectiu facilitar la gestió de la com-

pra d’un recurs voluminós com és la terra i el compost. 

 L’Agenda 21 Escolar de Lleida es fa càrrec de la gestió i el 

cost del transport.  

 Cada centre es farà càrrec del cost de la terra, drenatge i 

el susbstract vegetal (compost) que demaní. 

 Indique el material que voleu encarregar omplint la fitxa de 

participació (data límit: dijous 15 de febrer de 2018). 

 

Materials: Empresa Bioland (www.bioland.com.es/)  

 

Substract vegetal plantes exterior (30 litres)…..……......… 2,22 €/u* 

Substract vegetal plantes exterior (big-bag 1 m3)......... 44,39 €/u* 

Greda volcànica per drenatge (30 litres) …………..….... 3,44 €/u* 

* IVA inclòs (21%) 

 

Calendari: 

 Fase 1. Recull d’escoles interessades. Indiqueu el material 

que voleu encarregar a la fitxa de participació 

   Data límit: dijous 15 de febrer de 2018 

 Fase 2. Comanda a l’empresa proveïdora 

   Data límit: 3a setmana de febrer (aproximat) 

 Fase 3. Repartiment del recurs als centres 

 Data límit: 1a setmana de març (aproximat) 
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FITXA 1. Proposta 1. L’hort i el consum de proximitat 

Producte: _______________________________________________________________ 

Varietat: ________________________________________________________________ 

Origen: _________________________________________________________________ 

Temporada de collida: __________________________________________________ 

Distància:__________________________________Preu?________________________ 

Tipus de transport (camió, tren, vaixell, avió, etc.)

_________________________________________________________________________ 

Petjada de carboni (CO2): _______________________________________________ 

Hi ha productors més locals?________ Distància _____________ Preu? 

______________________________ 

Hi ha productors més ecològics? ___________ Distància_____________ Preu?

________________________ 

  

Aquesta és només una proposta de fitxa per recollir la informació, podeu 

afegir-hi més contingut o fer-ne un format diferent per visualitzar i difondre 

els vostres resultats. 

 

   

Opció 1: gràfica                                                             Opció 2: mapa 
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FITXA 2. Proposta 2: Transmissió de coneixement tradicional 

Nom popular:_____________________ 

Nom científic: ____________________ 

L’ús: 

Medicinal 

Aromàtica i condiments 

Alimentària 

...... 

 

Comunicació de (avis, pares, germans, etc.): 

__________________________________________ 

 

Recepta: 

 

Trucs:  

 

Curiositats: 

 

 

Aquesta és només una proposta de fitxa per recollir la informació, podeu 

afegir-hi més contingut o fer-ne un format diferent per visualitzar i difondre 

els vostres resultats. 

 

 

Dibuix o fotografia 
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Regidoria de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat 

C/Tallada, 32 25002 Lleida. T. 973 700 455 F.973700459 

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


