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Formació i assessorament en Horts Escolars 

Agenda 21 Escolar de Lleida 

Curs 2018/2019 

 

Com cada any, sou molts els centres que desenvolupeu el vostre projecte ambiental de 

l’Agenda 21 Escolar al voltant de les activitats a l’hort escolar ja sigui en palets, a terra o 

petits recipients. Per aquest curs 2018/2019, hi ha un total de 49 centres educatius des 

d’escoles bressol fins a instituts que esteu engrescats, amb molta voluntat, en fer servir 

els horts escolars com a eines educatives per sensibilitzar als estudiants en els valors de 

la sostenibilitat ambiental i generar un procés d’aprenentatge a partir de la pràctica, 

l’observació, la deducció i el treball en equip.  

Per què continuem impulsant un curs d’hort escolar? 

Després de 13 anys de treball de l’Agenda 21 Escolar de Lleida al voltant dels horts 

escolars observem que les dificultats més tècniques i pràctiques a vegades limiten el 

potencial que els horts poden arribar a tenir com a eina educativa. Per aquest motiu 

volem impulsar una formació i un model d’assessorament als docents més pràctica i on 

es pugui afavorir l’intercanvi d’experiències.  

Per tant, aquest curs va dirigit tant a docents que mai han anat a cap curs d’hort escolar 

com aquells que van assistir a formacions anteriors.  

Qui ens ajuda a renovar la dinàmica del curs d’hort escolar? 

Per a renovar-nos i re-inventar aquest recurs comptem amb la col·laboració de l’expert 

en agricultura ecològica, Ricard Guiu Peiró. En Ricard va començar a treballar 

professionalment dins l’explotació familiar però les seves inquietuds vers la comprensió 

de la vida i la sostenibilitat de l’activitat humana en aquest planeta, el van impulsar a 

interessar-se i a experimentar amb l’agricultura ecològica. Des de llavors, en Ricard ha 

col·laborat com a dissenyador, tècnic i educador ambiental en projectes d’agricultura 

ecològica, permacultura, bioconstrucció i bioclimatisme. 

L’enfocament de la formació i l’assessorament, en paraules d’en Ricard: 

“Aquesta formació-assessorament vol partir de les necessitats i reptes de cada 

centre en la implementació dels horts escolars, sobretot en les necessitats 

pràctiques i en les possibilitats educatives transversals” 
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“Vol fer especial èmfasi en la comprensió dels processos bàsics de la vida, 

desenvolupant l’observació i donant eines de comprensió i discriminació per 

prendre les decisions més encertades” 

“La metodologia serà eminentment pràctica utilitzant recursos 3D i vivencials 

sempre que sigui possible” 

Per tant, porteu quadern i llapis, roba còmoda i ganes d’embrutar-vos, si fos necessari. 

La sessió, sempre que es pugui, es realitzarà principalment a l’hort. 

Procés d’inscripció: 

1. Envia un correu a agenda21escolar@paeria.es indicant el teu nom i el del centre 

educatiu i el teu interès en participar. 

2. A continuació, t’envairem un correu confirmant la teva plaça i t’indicarem la 

informació que has d’enviar sobre l’hort de la vostra escola abans de la formació. 

El curs té places limitades que s’adjudicaran per ordre d’arribada de les sol·licituds.  

No podrem registrar a més de 2 docents per centre, amb l’excepció que quedin places 

lliures. 

Es prioritzarà la inscripció dels centres que participen en l’Agenda 21 Escolar de Lleida 

aquest curs 2018/2019. 

Termini d’inscripció: dimecres 14 de novembre a les 12.00 hores. 

Programa 

Sessió 1: Abans d’engegar l’hort 

Data: Dimarts 20 de novembre de 2018 

Lloc: a concretar (preferiblement es realitzarà a un hort escolar de la ciutat de Lleida) 

Horari Contingut 

17.30 Benvinguda 

17.35  Presentació de la formació i la proposta de creació del grup de treball dels horts 

escolars 

18.05  Posada en comú dels diferents punts de partida de cada centre, objectius. Tipus 

d’hort a fer, avantatges i inconvenients 

18.50  Descans 

19.05 Com fer un mapa d’ombres de l’emplaçament, anàlisi visual de la terra 

19.50 Comiat 
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Sessió 2: Planifiquem els conreus i tasques 

Data: Dimarts 11 de desembre de 2018 

Lloc: a concretar (preferiblement es realitzarà a un hort escolar de la ciutat de Lleida) 

Horari Contingut 

17.30 Benvinguda 

17.35  Intercanvi d’experiències. Presentació d’un projecte d’hort escolar dels assistents  

(15 min) i torn de preguntes i assessorament al projecte presentat (15 min) 

18.05  Preparació de la terra. Adobs en verd. Planificació de conreus 

18.50  Descans 

19.05 Programació de tasques i sistemes de reg 

19.50 Comiat 

 

 

Sessió 3: El compostatge i les oportunitats educatives dels horts 

Data: a principis de febrer (a concretar dia) 

Lloc: a concretar (preferiblement es realitzarà a un hort escolar de la ciutat de Lleida) 

Horari Contingut 

17.30 Benvinguda 

17.35  Intercanvi d’experiències. Presentació d’un projecte d’hort escolar dels assistents  

(15 min) i torn de preguntes i assessorament al projecte presentat (15 min) 

18.05  Compostatge de residus i com aplicar-los a l’hort 

18.50  Descans 

19.05 Continguts educatius i relació amb el currículum escolar 

19.50 Comiat 
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Sessió 4: Cuidem de l’hort i ens preparem per avaluar el nostre projecte 

d’hort 

Data: principis d’abril (a concretar dia) 

Lloc: a concretar (preferiblement es realitzarà a un hort escolar de la ciutat de Lleida) 

Horari Contingut 

17.30 Benvinguda 

17.35  Intercanvi d’experiències. Presentació d’un projecte d’hort escolar dels assistents  

(15 min) i torn de preguntes i assessorament al projecte presentat (15 min) 

18.05  Identificació i remeis per les plagues i malalties a l’hort 

18.50  Descans 

19.05 Projecte d’hort escolar i la seva avaluació 

19.50 Comiat 

 

 

El recurs d’assessorament 

Com cada any, us oferim un model complementari d’assessorament presencial que 

podeu sol·licitar escrivint un correu a (agenda21escolar@paeria.es) amb la justificació de 

per què el demaneu. Aquest recurs és excepcional i considerem que ha d’estar lligat a la 

participació del centre a la formació d’horts escolars, sempre que sigui possible, per 

aconseguir un millor seguiment i assessorament. Les visites de l’expert tindran una 

durada d’1 hora i han de ser principalment de caràcter tècnic.  

Si teniu qualsevol dubte des de qüestions més didàctiques o d’organització del centre al 

voltant de l’hort, us podeu posar en contacte amb nosaltres també, però aquesta 

sol·licitud serà atesa per l’equip de l’Agenda 21 Escolar.  

Durant la primera sessió la formació d’horts escolars parlarem de la possibilitat de 

generar un grup d’hort que podria tenir un accés prioritari a un assessorament a distància 

i periòdic per qüestions puntuals.  

 

Anima’t i participa-hi!!! 
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