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PROPOSTA “L’Horta a l’escola” 
AGENDA 21 ESCOLAR curs 2016-2017 

 
 

Aquí teniu un recull de les propostes que us fem per aquest curs si esteu interessats/des  
en treballar l’hort escolar i així acostar-vos també a l’Horta de Lleida.  
De cadascuna d’elles rebreu informació més detallada: 
 
 

FORMACIÓ  
 

Sessions de formació “De l’hort de l’escola a l’Horta de Lleida”  
 

 5 sessions de formació, de 2h30 min de durada cadascuna. 

 Sessions temàtiques independents, de manera que us podeu inscriure a aquelles 
que us interessin; però també és possible (i recomanable!) assistir a totes les 
sessions. 

 Els continguts de cada sessió inclouen temàtiques tècniques (per millorar 
l’organització i la gestió de l’hort escolar) i propostes més relacionades amb l’àmbit 
curricular i especialment propostes que vinculen el treball de l’hort escolar cap al 
treball i el coneixement sobre l’Horta de Lleida. 

 Cada sessió està adreçada més especialment a nivells educatius específics 
(especialment pel que fa a les propostes; no tant pel que fa a les temàtiques 
tècniques), però és possible adaptar els continguts a altres nivells. 
 

- Nivells: Primària, Secundària 
- Dies: Dijous, 9 i 23 de febrer; Dilluns, 6 i 20 de març, i 3 d’abril de 2017. 
-  Horari: de 17,15 a 19,45h 
- Certificació del Pla de Formació de Zona del Segrià, de 15h per als mestres i/o 

professors que assisteixin al 80% de les 5 sessions (és a dir, 4 sessions). 
 

En el document adjunt trobareu tot el programa detallat. 
Inscripcions i consultes: agenda21escolar@paeria.cat 
 
 

ASSESSORAMENT A CENTRE 
 

Us oferim un servei d’assessorament, a càrrec de Marc Olomí, de Punt Eco, llicenciat en 
ciències ambientals i màster en agricultura ecològica, que també participa en les sessions 
de formació. 
 

El contingut de l’assessorament, personalitzat, en el centre corresponent, pot ser: 

 Revisió de l’espai adreçat a l’hort: tipus d’espai, orientació, insolació,... 

 Assessorament sobre el treball del sòl i l’ús del compost 

 Calendari i proposta de sembra i plantació  

 Assessorament sobre el reg 

 Assessorament sobre la salut de l’hort (plagues,...) 

 Assessorament sobre el funcionament del compostatge 

 Resolució de dubtes i preguntes específiques 
 

Podeu sol·licitar l’assessorament a agenda21escolar@paeria.cat.  
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INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ENTRE CENTRES 
 

 Voleu visitar l’hort d’una altra escola? I voleu que visitin el 
vostre hort, també? 

 Del vostre mateix nivell educatiu o d’un altre? 

 Amb quin grup/s d’alumnes? 

 Del vostre barri o d’una altra zona de la ciutat? 
 

Animem a tots els centres escolars que feu hort a realitzar intercanvis 
amb altres centres, podreu intercanviar experiències, forma de 
treballar i d’organitzar-se, activitats entorn a l’hort,...  aprendre dels 
altres i enriquir-vos amb les trobades! 
 

Els intercanvis poden anar des de una simple observació i visita a 
l’espai de cultiu, fins a participar en alguna feina de l’hort o tastar 
alguns dels seus productes! 
 

 
 
 
CALENDARI DE L’HORT ESCOLAR ECOLÒGIC DE LLEIDA 
 

Per organitzar les sembres i plantacions... 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Si necessiteu més calendaris, demaneu-los a agenda21escolar@paeria.cat 
 
 

RECURSOS GRATUÏTS 
 

 Fracció vegetal triturada per fer compostatge o per 
marcar zones 

 Compostadors 
 
Disposem una quantitat limitada d’aquests recursos. 
Si hi esteu interessats/des, poseu-vos en contacte amb 
agenda21escolar@paeria.cat 
 
 
 

ESPAI WEB SOBRE HORT ESCOLAR A LLEIDA 
 

Volem crear un espai web sobre hort escolar a Lleida, on pugueu trobar tota la informació 
relacionada amb aquest àmbit: propostes i documents de formació, recursos necessaris per 
fer hort i on trobar-los, experiències interessants de centres escolars,... I també una base 
de dades per saber quins centres escolars de la ciutat de Lleida disposeu d’hort escolar, 
quines característiques tenen i com hi treballeu. 
 

Properament us demanarem la vostra col·laboració per disposar d’aquesta base de dades. 
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