
FORMACIÓ COMPOSTATGE  
A L’ESCOLA, HORT CONTENT! 

CURS 2022/2023
PROGRAMA DE FORMACIÓ PER ALS CENTRES EDUCATIUS DES DE L’

Descripció:
Per al curs 2022-23 es vol donar un 
nou enfocament a la formació de 
la microxarxa de compostatge. Es 

proposa una formació que relacioni 
compostatge amb altres conceptes: 

salut de l’hort, estructura del sòl, 
captació de carboni, retenció de 
nutrients, biodiversitat... Vine, 

aprèn i gaudeix amb la pràctica de 
compostatge!

Estructura:

Continguts Objectius

Durada total: 5 hores

Una sessió online: 1 hora 

Dues sessions presencials 
als horts escolars de 2 hores  
cada una

Formació reconeguda  
per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació

Dijous  
6 d’octubre de 2022,  

de 17.30 a 18.30
Sessió informativa 

sobre la microxarxa i 
la proposta educativa 
d’aquest curs (virtual).

Dijous  
2 de febrer de 2022, 

de 17.30 a 19.30
1a sessió de 

compostatge a l’escola 
(presencial)

Dijous  
20 d’abril de 2022, 

de 17.30 a 19.30
2a sessió de 

compostatge a l’escola 
(presencial) 

• Relacionar el compostador i l’hort escolar

•	 Aprofitar	el	compost	resultant	per	a	l’enriquiment	
del sòl

• Conèixer quines qualitats del sòl milloren amb el 
compost

• Aprendre a mesurar i observar aquestes qualitats 
del sòl

• Aprendre a reconèixer un sòl equilibrat i saludable

• Entendre la importància de la qualitat del sòl per 
a la salut dels ecosistemes, el manteniment de 
la biodiversitat i la qualitat ambiental del nostre 
entorn

• Preparació del compostador

• L’ús del compost a l’hort escolar

• Com el compost millora la qualitat del sòl 
(estructura del sòl, retenció de nutrients, 
retenció d’aigua)

• Com un sòl enriquit i saludable és un espai de 
biodiversitat

•	 Com	un	sòl	enriquit	és	un	espai	beneficiós	
ambientalment (captació de carboni)

Formació oberta a tots els centres. Dirigida principalment a docents de primària i secundària.
Aquesta formació s’emmarca en el treball de la Microxarxa Compostatge i Hort a l’Escola  

de l’Agenda 21 Escolar de Lleida. 

Calendari:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gtaf/pk_for_mod_ins.p_for_exhaustiu_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=609%26p_any=2022-2023%26p_modalitat=23%26p_totes=S%26p_inici=1%26p_excloure_crp_rec=F*Detall%20d%27activitat%5Epk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=6091561609%26p_curs=2022-2023%26p_es_inscr=S&p_codi=6091561609&p_curs=2022-2023&p_es_inscr=S

