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1.Consideracions prèvies. 

En aquesta unitat coneixem alguns dels elements i criteris més importants per emprendre el 
projecte d'hort escolar ecològic, les seues variants i processos. Com tot projecte, el punt de partida 

serà notablement variable depenent de la ubicació, dimensió, disponibilitat horària i personal 

implicat. Hem d'adaptar els diferents criteris de la millor forma al nostre hort. 

Per això anirem treballant de la mà amb el material audiovisual de la Unitat 1, on podem ampliar 
cada punt present en el vídeo de manera ordenada i detallada, ja que el possible èxit en aquest camí 

requereix d'anar pas a pas, evitant començar la casa per la teulada. 

En les següents pàgines vorem amb detall els elements materials, tangibles i organitzatius que 
requereix un hort escolar ecològic, però abans de treure la brúixola, cinta mètrica o l'aixada hem de 
valorar altres elements d'igual o més importància, com el temps disponible, la motivació personal, el 

pes de el projecte dins el centre escolar o l'equip humà que estarà implicat.  

Quan el Consell Escolar o el Claustre decideixen iniciar el projecte d'hort escolar, hem de buscar 

l'emplaçament més adequat i organitzar els diferents usos. Visitar i conèixer experiències en 
funcionament ens serà de gran ajuda. També contactar i assessorar-nos amb agricultors en actiu o 

jubilats del lloc. 

És important conèixer les nostres aspiracions i limitacions, per així generar un projecte que funcione 

i siga sostenible. De vegades i sobretot a l'inici d'un projecte il·lusionant com el d'un hort escolar 
ecològic podem crear unes expectatives que sobredimensionen el projecte o les seues aspiracions. 
Per evitar això és fonamental conèixer de bona mà quins són els passos a seguir, el seu cost en 

temps i esforç i els possibles resultats que s'obtindran d'això. 

Des d'aquesta unitat oferim aquests coneixements bàsics que poden impulsar les bones pràctiques i 

l'èxit en la il·lusionant aventura de l'hort escolar ecològic.  

 

Hort Escolar en ple funcionament Escola Montserrat Sarrià de Ter  
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2. Elecció de l'espai. 

Per començar hem d'analitzar si hi ha condicions materials com un espai lliure i sense obstacles, com 
construccions, paviments, instal·lacions esportives, etc., per evitar molèsties entre diverses 

activitats, etc.  

Si no és així, podem parlar amb l'ajuntament o algun particular per aconseguir una cessió en un 
terreny rural més allunyat, perdem la proximitat i comoditat de no desplaçar-nos però disposar 
d'una parcel·la annexa també té els seus avantatges; un entorn més natural generarà sense dubtes 

més biodiversitat. A més la visita a l'hort pot suposar una aventura per als alumnes, ja que és una 
sortida del centre escolar i segurament tindrà un millor accés per a la maquinària agrícola que facilite 

els treballs de la terra. 

 

Hort particular cedit a l'escola  

Com es comenta en les consideracions prèvies, pot ser interessant fer visites prèvies a horts escolars 

ecològics per observar com són i poder informar-se de quins problemes es van a trobar en els seus 
inicis, la seua situació dins de el projecte escolar, l'organització del treball de l'alumnat, la proporció 

entre superfície i nombre d'alumnes, etc. 

És fonamental estudiar el terreny de l'entorn escolar i informar-se de si ha estat treballat 

anteriorment. Aquest factor pot determinar el funcionament del nostre projecte, ja siga basant-nos 
en les experiències passades o generant un espai des de zero. La diferència de la càrrega de treball 

prèvia entre una o altra pot ser notable. 

Alumnes treballant en la fase inicial de l'hort escolar CEIP Pintor Sorolla 

4 



 
En aquest estudi o anàlisi del terreny en el centre escolar podem realitzar algunes observacions 

bàsiques que determinen la viabilitat de l'hort. Les exposem en el següent apartat. 

3. Possibilitats de l'espai. 

Partint de la base que disposem d'un espai potencial per a l'hort dins el centre educatiu, podem 

analitzar les possibilitats reals del mateix. 

La presència d'elements com murs, parets, terra disponible, construccions, paviments, elements 
d'aigua, arbres, jardins, etc. determinaran les possibilitats del nostre hort i si hem de esmenar algun 

element o construir-lo en cas de necessitar-ho. 

 

Exemple d'hort escolar adaptat als elements construïts, en aquest cas un mur de formigó. 

És important obtindre una còpia del plànol a escala del recinte escolar i poder identificar els 

diferents elements i espais com construccions, instal·lacions, pati d'esbarjo, etc. 

Si no disposem d'aquest plànol, podem realitzar-lo nosaltres mateixos. Aquesta tasca ve ampliada al 

capítol 4.3 dimensions i plànols. 

També hem de tindre en compte els espais per on accedirem, ens mourem i desplaçarem. Aquests 
seran els camins principals o accessos i els diferenciarem de les parcel·les de cultiu. És important 

comptar amb camins entre les parcel·les per desenvolupar-se bé, tant els alumnes com nosaltres. 

Una vegada tinguem clar l'emplaçament del nostre hort dins el centre educatiu i coneixem els 
elements que el componen podem aplicar els criteris organitzatius per al nostre hort. Els coneixerem 

en el següent capítol "Criteris d'organització". 

És molt important valorar i exposar les despeses prèvies (obres, compres) i un esquema organitzatiu 

de cóm podem distribuir les responsabilitats. 
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4.Criteris d'organització. 

Quan ja coneixem l'emplaçament del nostre hort, els elements construïts que l'envolten i componen, 
hem de generar un projecte agrícola i biodivers que compleix una funció didàctica i de millora 

ambiental.  

Per a això hem de conèixer i escollir molt bé on situar cada element de l'hort, ací recollim alguns 
criteris que ens ajudaran a organitzar correctament l'espai. Bàsicament es tracta de treballar amb les 
condicions ambientals, climàtiques i ecològiques per a adaptar-nos de la manera més favorable a 

elles . 

 

Exemple de zona de cultiu preparada per a l'exposició solar. 

4.1 Condicions del nostre sòl, orografia. 

Hem de tindre en compte les pendents del terreny, com més pla, millor. Si la pendent és excessiva, 
hem de treballar la terra fins aplanar. És un treball més costós, però fonamental per a l'èxit del 

cultiu. 

Si pot ser, realitzarem una anàlisi de terra, i així podem conèixer els conreus o aportacions a realitzar 

per abordar les seues mancances.  

La textura del nostre sòl també és molt important. Alguns factors com l'embassament de terra o la 
seua dificultat de conreu poden condicionar el nostre hort, a la Unitat 3 "preparació de la terra" 

aprofundim en totes aquestes tasques. 

 

El coneixement del nostre sòl és fonamental per al correcte conreu del nostre hort 
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4.2 Orientació, el sol, l'ombra i els vents. 

 

La brúixola, eina bàsica d'orientació, al costat de paper i llapissera que ens serviran per a la posterior elaboració del plànol 

És fonamental que l'hort tinga una bona orientació, per rebre el màxim d'hores de sol.  

Hem d'observar els moviments de el sol i les ombres que genera al llarg del dia. En general, la millor 
orientació és cap al sud (cap al sud-est,s'assecarà l'hort abans; cap al sud-oest, el sol de la vesprada 

pot ser massa fort). 

És molt important conèixer d'on solen venir els vents: en el mediterrani convé que estiga protegit 

dels vents freds i humits de nord i nord-oest.  

4.3 Dimensions i plànols. 

Comencem marcant sobre el terreny amb unes estaques els límits exteriors de la parcel·la que 

ocuparà l'hort.  

 

Exemple: clavat d'estaques i mesura del terreny. 
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Dins d'aquests límits i ajudant-nos d'una cinta mètrica, començarem amb estaques i cordill a marcar 
els llocs per on anem a moure'ns més. Començarem traçant sobre el pla (paper i llapissera) els que 

seran els camins principals i les parcel·les de cultiu (d'una amplada que permeta fer tasques ocupant 

el mínim possible) amb camins entre elles com per sortir-se'n bé. 

Amb l'ajuda d'una brúixola podem ubicar els punts cardinals en el nostre hort. Buscant el nord 
magnètic com a referència. A partir d'ací podem començar a dibuixar al nostre plànol els punts 

cardinals mitjançant la "rosa dels vents".  

Una vegada tenim les dimensions, la ubicació, els punts cardinals i l'orientació de l'hort arriba el 
moment d'establir l'organització de l'hort escolar. Per descomptat que les dimensions i l’organització 
vindran marcades per l'espai que disposem dins el centre, però una vegada establert, entren altres 

factors com ara quants usuaris potencials tindrà l'hort, persones treballant alhora, bona mobilitat i 
espai de treball, elements vegetals i no vegetals , etc. 

Per això hem de conèixer els elements bàsics d'un hort escolar, que es mostren en el capítol (5. 

Elements de l'hort escolar ecològic)  

 

Una vegada els coneixem, acudim al nostre pla i ubiquem la situació dels elements fixos de l'hort, a 
la mateixa escala del pla, que representen les tanques, els planters, la caseta, compostera, eines , 

punts d'aigua, etc.  
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5.Elements de l'hort escolar ecològic. 

L'organització de l'hort ecològic, els seus espais i els elements que el componen poden ser molt 
variables d'un projecte a un altre. Les necessitats formatives, didàctiques o productives i fins i tot les 

limitacions pròpies de l'enclavament seran les principals guies per triar i distribuir correctament els 

elements bàsics de l'hort. 

Així i tot, dins d'aquesta variable tenim algunes constants, que amb el pas el temps, la investigació, la 
posada en pràctica en molts projectes escolars i les encertades conclusions de veus experimentades 

en la matèria, ens podem esbossar una bateria d'elements, que amb la seva presència ens asseguren 
el correcte funcionament de l'hort i la seva sostenibilitat, i ens apropa als bons resultats agrícoles i 

didàctics. 

Ací repassem alguns dels elements clau de l'hort ecològic.  

5.1 Zona de cultiu d'hortalisses. 

 

És l'espai més important i extens de l'hort escolar. Ha de comptar amb la millor terra i la millor 
exposició al sol. L'orientació ideal per als nostres cultius és col·locar les línies de nord a sud, encara 

que no sempre és possible. 

Depenent de les característiques del nostre hort podem triar diferents modalitats o estils d'hort 
escolar. A la Unitat 2 "models d'hort escolar" s'aprofundeix en cadascuna de les possibilitats, les 

seues característiques principals, desenvolupament, avantatges i inconvenients. 
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5.2 Punts d'aigua 

 

L'aigua és un element imprescindible a l'hort mediterrani. Tant per a reg a manta com amb reg 
localitzat o amb mànega, hem de comptar amb una connexió segura i fiable. També podem recollir 

aigua de pluja de les teulades del centre educatiu. 

És important comptar amb un o més punts d'aigua permanent per a omplir les regadores. A més, un 

d'ells estarà ben equipat per rentar les verdures. 

De nou, les característiques del nostre hort ens indicaran la quantitat i en quin lloc disposarem els 
punts d'aigua, però sempre és recomanable situar-los prop de la zona de cultius. Si és possible, el 

millor és disposar d'una sortida per a reg i una altra per a potable. 

5.3 Fruiters 

 

La presència de fruiters en el nostre hort (sempre que superi els 

10m2) suposa una associació favorable, entre la terra, les 

hortalisses, el propi arbre i la biodiversitat de l'hort. 

L'acció de les seves arrels per millorar el nostre sòl, la seua 
capacitat d'atracció per pol·linitzadors o fauna útil, la seva funció 

d'ombrejat a l'estiu per hortalisses fotosensibles i per descomptat, 
els seus deliciosos fruits, són alguns dels nombrosos beneficis que 

genera la presència d'un arbre o arbust fruiter al nostre hort. 

En un lateral podem situar una zona d'arbres i arbustos fruiters. Al 
Nord o a l'Oest és la millor opció, per evitar ombres sobre les 

hortalisses quan creixen. 
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5.4 Compostadora. 

De les restes vegetals del propi hort o de les pells de fruita dels dinars, amb la compostadora, podem 
elaborar el nostre propi fertilitzant. Hi ha diferents models de compostadores que, amb la seva 

forma i estructura, ens ajudaran d'una manera o altra en aquest procés. 

Cal procurar que el compostador no rebi massa insolació per evitar haver de regar. L'ideal seria que 
a l'hivern estigués a el sol, per així evitar temperatures més baixes que poden perjudicar els 
organismes, i a l'estiu a l'ombra, per evitar que aquests mateixos organismes es morin a causa d'un 

excés de temperatura i que el compostador estigui massa sec.  

El lloc ideal seria sota d'un arbre de fulla caduca o en una terrassa, al costat d'unes plantes 

decoratives que li proporcionen suficient ombra al compostador. 
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5.5 Tanques i Arbustos. 

Les tanques protegeixen l'hort dels vents, aporten biodiversitat, són refugi de la fauna auxiliar i un 

gran recurs didàctic. 

L'ideal és col·locar tanques o arbustos orientats cap al nord perquè rebin el sol de sud però no facin 

ombra a la nostra zona de cultiu. 

 

Algunes espècies més rústiques o fins i tot trepadores típiques del nostre clima poden ser ideals per 

a la tanca, ja que ens garanteixen un ràpid creixement, i simplement haurem de controlar el seu 

creixement mitjançant podes en algun moment de l'any, preferiblement a l'hivern. 

És important que tot l'alumnat del centre, participant o no de l'activitat, conegui i respecte l'espai 
delimitat per hort. 

  

Les tanques realitzen perfectament aquesta funció. També ens ajuden en l’entutorat d'hortalisses i 
són suport per als  arbustos. Les tanques col·locades al Sud sempre deixen passar la llum del sol. 
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Les tanques i closes del nostre hort poden realitzar-se amb materials reciclats, canyes o restes de 
poda. També podem comprar-les en qualsevol establiment especialitzat. 

5.6 Eines i estris. 

Aquestes són les principals eines que utilitzaran  els alumnes a l'hort 
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-Llegones, aixades i paletes s'utilitzen per cavar, cavallonar, trasplantar o aporcar. 

-Utilitzarem aixades de diferents mides, segons la tasca a realitzar i la força de l'agricultor. 

-L’aixada és tradicionalment l'eina més usada en els nostres horts, símbol que representa l’hortolà. 

-Les paletes són per a tasques de més precisió, i especialment per a alumnes joves amb no massa 

força. Es perfecta per trasplantar. 

 

-Hi ha rastells específics per recollir fulles.  

-Amb els rastells anivellem i igualem superfícies, retirem pedres o enterrem llavors. 

-Amb la birbadora fem tasques superficials i eliminem les herbes no desitjades. 
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El cabàs i el sedàs ens serveixen per afinar, transportar i guardar substrats i materials. 

 

Amb les arruixadores portem l'aigua a qualsevol punt de l'hort. Les tenim amb carxofa o sense 

carxofa. Podem guardar-les dins d'un bagul. 

 

 

És convenient que el professor tinga a la seua disposició un carretó i eines de major grandària per a 
tasques puntuals que ho requereixin. 
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Pot ser interessant aconseguir o fabricar, amb una bicicleta vella, una aixada de roda, que facilita el 

desherbat. 

 

5. 7 Magatzem 

Tot hort ha de comptar amb un espai cobert i tancat per guardar les eines. 
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6. Complements  

Després de conèixer els elements més fonamentals per al correcte desenvolupament i funcionament 
del nostre hort, hi ha una sèrie de complements i instal·lacions que poden ajudar-nos a 

complementar el treball agrícola, afavorint al mateix temps la part més participativa i didàctica de 

l'hort escolar. 

A continuació coneixem alguns dels complements que poden convertir el nostre hort escolar en un 

projecte més enriquidor i participatiu. 

 

6.1 Planters-taules 

Com veurem a la Unitat 4 "Planters", els planters són una part fonamental del nostre hort. Aquests 
comptaran amb un lloc específic, preferiblement exposats al sol i prop d'un punt d'aigua, per a rebre 
l'energia solar que permet la germinació i disposar amb regularitat de l'aigua necessària. 

6.2 Zona de tallers 

La instal·lació de pèrgoles o amb sostre pot ser ideal en les zones amb finalitat didàctica del nostre hort 

És important disposar d'un espai per a tallers, reunions de grup i realització d'algunes tasques. Haurà 

d'estar situat a l'aire lliure, al costat de l'hort. 
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De vegades no disposem d'aquest espai, i les activitats les realitzem en la pròpia aula. 

6.3 Pissarra 

 

Una pissarra a l'exterior ens serà de gran suport per a anotacions. L'alumnat sempre tindrà ben 

visibles les tasques a realitzar. 

6.4 Caseta meteorològica 

 

Caseta meteorològica i pluviòmetre en un hort 

El seguiment i registre de les variables meteorològiques ens ajuda en la planificació i ens orienta per 

realitzar algunes tasques com regs, planters, trasplantaments, proteccions, etc. 

Com a valor afegit, pot generar un procés d'investigació i treball en equip per als alumnes, que 

podran comprovar els canvis climàtics i la seva repercussió a l'hort.  
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