
COMPOSTATGE  
I HORT A L’ESCOLA              

AQUEST CURS 2022/2023 ENS CENTRAREM A APRENDRE PER QUÈ I COM HEM D’APLICAR EL COMPOST A L’HORT O 
AL JARDÍ I APROFUNDIREM AIXÍ EN CONCEPTES COM EL CICLE DE NUTRIENTS I EL MANEIG DEL SÒL

APRENENTATGES

MICROXARXA

QUÈ ÉS?
La microxarxa Compostatge i Hort a l’Escola és 

una proposta educativa que permet experimentar 
amb la pràctica del compostatge i la seva relació 

amb l’hort i la fertilitat del sòl per enfortir la 
comprensió del cicle dels nutrients, al mateix 
temps que s’aprèn a prevenir la generació de 

residus orgànics

El treball previ  
a l’aula

Propostes per preparar 
el projecte, començar  

a conèixer  
el cicle de compostatge 

i pensar un lloc on 
situar el compostador 

al centre

Anem omplint el 
compostador 

Estratègies per obtenir les 
restes de matèria orgànica 

i matèria seca al centre 
educatiu. Indicacions per 
omplir el compostador de 

forma proporcionada entre 
les dues fraccions

Propostes de treball 
durant el procés de 

compostatge 

Un conjunt de propostes de 
treball experimental a l’aula 
que permeten aprofundir en 

l’aprenentatge del procés 
de compostatge i les 

característiques  
del compost

Quan el compost  
ja està llest 

Activitats de tancament 
i conclusions. Usos del 

compost obtingut



QUINS RECURSOS  
     S’OFEREIXEN?

A QUÈ ES COMPROMET  
EL CENTRE?

• Sessions de formació sobre compostatge  
i sobre l’hort escolar • A desenvolupar un projecte ambiental de 

centre vinculat amb l’hort escolar i/o la gestió 
dels residus orgànics• 1 visita d’orientació i seguiment 

personalitzada al centre (sota demanda)

• Acompanyament i assessorament al llarg del procés

• Recull de recursos didàctics vinculats

• Formació per utilitzar el compostador  
          com a eina pedagògica

• Formació pràctica  
           d’hort escolar

• A enviar la informació requerida

• A assolir els objectius previstos  
segons la tipologia de centre

• A destinar l’ajut econòmic  
a l’execució del projecte

• Guia de compostatge. Pas a pas

• Sessió introductòria online

• A assistir a la sessió introductòria online
• Cessió d’un compostador,  
un airejador i malla de galliner

• A retornar el material en bon estat 
quan no vulgui formar part de la 
microxarxa



CURS 2022/2023 
COMPOSTATGE I HORT A L’ESCOLA PAS A PAS

Inscriu-te a l’A21E i a la 
microxarxa Compostatge i 

Hort a l’Escola

Escull la persona o 
l’equip que coordinarà  

la microxarxa

Entrega el projecte ambiental del 
centre. Inclou la teva participació a 

la microxarxa

Assisteix a la sessió 
introductòria online

Endeguem  
el compostador

Desenvolupa les propostes 
educatives (cicle de nutrients, 

microorganismes, fermentació...)

Avalua l’èxit del procés que has 
dut a terme, comunica-ho a la teva 
comunitat educativa i celebra-ho!

La meta és 
la implicació 
de l’alumnat 
en el procés 

d’aprenentatge

UN BON COMPOST NO SEMPRE SURT A LA PRIMERA, PERÒ D’AQUEST PROCÉS PODEM APRENDRE’N MOLTES COSES!  
PACIÈNCIA, PERSEVERANÇA, PLANIFICACIÓ, OBSERVACIÓ, EXPERIMENTACIÓ...

Termini de preinscripció i entrega de projectes ambientals: fins al 30 de setembre

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

Més informació:   
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/microxarxa-compostatge-hort

Tel. 973 700 455    /    agenda21escolar@paeria.es

Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd

https://forms.office.com/r/mW5m1uN7Ti

