
FORMACIÓ PRÀCTICA 
D’HORT ESCOLAR A LLEIDA

Descripció:
Es proposa una revisió dels aspectes 

bàsics de l’hort escolar, des de 
la plantació fins a la collita. En la 
formació, molt pràctica, que es 

realitzarà en diferents horts escolars, 
es preveu revisar les diferents 

tasques de l’hort: preparació del 
terreny, plantació, reg... També es 

posaran en comú les diferents eines 
i recursos pedagògics per treballar 

l’hort amb els alumnes.
La formació inclou un apartat per 

relacionar l’hort, l’agricultura local i 
l’alimentació.

Estructura:

Continguts

Durada total: 5 hores i mitja

Una sessió online: 1 hora 

Tres sessions presencials 
als horts escolars d’1 hora i mitja  
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  
10 de novembre de 

2022, de 17.30 a 19.30

1a sessió d’hort 
escolar (presencial)

Dijous  
2 de març de 2023, 

de 17.30 a 19.00

2a sessió d’hort 
escolar 

Dijous  
18 de maig de 2023, 

de 17.30 a 19.00

3a sessió d’hort 
escolar 

1. Aspectes tècnics per fer funcionar un hort Escolar. Es 
posen en pràctica seguint 5 passos “Planta’m un hort 
en 5 passos”:

a. Fes-me el llit – Dimensionament. Adobatge i 
fertilització orgànica. Encoixinaments. Entorn de l’hort.

b. Planta’m amb amor - Què puc plantar. Quan. Llavor o 
planter? Varietats locals.

c. Rega’m amb ganes - Necessitats d’aigua de les 
plantes. Sistemes de reg.

d. Cuida’m amb dolçor - Com puc tenir l’hort net 
d’herbes. Tècniques. Plagues i malalties.

e. Menja’m sense presses - Alimentació. Gastronomia. 
Cuina. Tradicions. Agroecologia. Menjador escolar. 
Esmorzar km 0.

2. Eines i recursos pedagògics per treballar l’hort amb els 
alumnes.

Formació oberta a tots els centres. Dirigida als docents que s’encarreguen de les tasques de 
disseny i manteniment de l’hort, així com dels seu aprofitament pedagògic. 

Aquesta formació s’emmarca en el treball de la Microxarxa Compostatge i Hort a l’Escola de 
l’Agenda 21 Escolar de Lleida. 

Calendari:

Objectius

• Revisar tots els aspectes tècnics relacionats amb la 
producció i gestió de l’hort escolar.

• Posar en pràctica les diferents tasques de l’hort: 
plantar, sembrar, adobar, treure herbes, muntar 
sistemes de reg, mesurar aigua del reg...

• Intercanviar i compartir eines i recursos pedagògics 
relacionats amb l’hort.

• Introduir els conceptes que relacionen l’hort, 
l’alimentació i la producció local d’aliments, i revisar 
diferents recursos pedagògics que s’han de treballar 
amb els alumnes.

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

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=6091571609%26p_curs=2022-2023%26p_es_inscr=S&p_codi=6091571609&p_curs=2022-2023&p_es_inscr=S

