L'hort escolar ecològic
Material didàctic per a docents
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1.Consideracions prèvies.
En aquest capítol coneixerem els diferents models d'horts escolars més estesos i popularitzats,
per així triar el que més s'adapta a les nostres necessitats.
No hi ha dos col·legis iguals, de la mateixa manera que no hi ha dos horts iguals. A causa d'això,
i una vegada estudiats els condicionants vistos en l'anterior tema (superfície, orientació, vents,
ombres), el següent pas és triar el sistema de cultiu que utilitzarem. En aquest tema veurem
els diferents models de cultiu adaptats a l'escola, els seus avantatges i els seus inconvenients.

Sempre trobarem un estil d’Hort que s'adapte a les nostres circumstàncies i una metodologia que ens acoste als
bons resultats.
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2.Hort en pla.

Exemple d'hort en pla amb terra llaurada i degoteig instal·lat. Al costat, un hort en pla amb vegetals a ple
rendiment.

Descripció:
Aquesta modalitat d'hort consisteix en llaurar l'hort per aconseguir una terra apta per al cultiu.
Una vegada treballada la terra, procedim a instal·lar un sistema de reg per degoteig, amb
programador si és possible, sense fer cavallons, ni bancals. Només delimitem la parcel·la i els
corredors exteriors.
És indicat per a superfícies mitjanes i grans.
Avantatges
Poc treball inicial comparat amb altres models, fàcil desmuntatge i possibilitat de tornar a
començar cada curs. Fàcil de modificar, reg homogeni i estalvi d'aigua. Es pot mecanitzar amb
algun motocultor i permet escardes amb maquinària.
Inconvenients
Els alumnes poden trepitjar les verdures quan xafen les zones de pas entre línies. Requereix
prou espai. Sense motocultor pot ser que la terra no es treballe bé i no prosperen els cultius.
Materials necessaris:
●
●
●
●

Pala
Aixada
Forca de doble mànec
Aixada o segadora de roda

●
●
●
●

Forca
Garbell
Carretó
Gomes i mànegues de degoteig
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3.Hort en bancals elevats.
Descripció:
Els bancals són les zones o espais dins del nostre hort on cultivem les plantes i hortalisses.
Els bancals ens limiten visualment per quedar-se separats dels corredors i zones de pas. En el
cas concret dels bancals "elevats", el farciment o terra cultivable queda per sobre del nivell
dels corredors.
El més comú és adaptar unes vores o parets en el perímetre de la feixa que ens ajuden, entre
altres coses, a contindre la terra o substrat de fonament.
La finalitat és aconseguir un sòl amb profunditat, realitzant un conreu del terreny i eliminant
les pedres existents; generant així un espai on les plantes poden disposar d'amplitud i
desenvolupar arrels profundes.
Hi ha dos mètodes més popularitzats per aconseguir bancals elevats:

Sistema de bancals profunds (John Seymour)
Aquest mètode, recollit en "L'horticultor autosuficient" de John Seymour i adoptat i
popularitzat a les nostres latituds per Mariano Bueno, consisteix a excavar la terra dels
corredors del voltant, mantenint l'ordre de les capes sense remoure i abocant aquesta terra
dins dels bancals. Podem aconseguir bancals molt profunds i resulta molt econòmic, tot i que
també és més laboriós.

Mariano Bueno, mostrant els avantatges del bancal profund.

Sistema de bancals estàndard:
Aquest mètode consisteix en omplir directament l'interior dels bancals amb una mescla de
substrat. És fàcil de muntar, podem abaratir una mica els costos si per a omplir-los utilitzem la
tècnica de l'hort instantani, que a més és molt adequada en casos de sòls pedregosos o, fins i
tot, de ciment.
En termes generals, l’ample dels bancals oscil·larà entre 0,80 i 1,20 metres i la llargària no serà
superior a 12 metres. Són freqüents els d'1 metre d'ample per 6 metres de llarg.
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Es poden realitzar tants bancals com es vulga i és freqüent tindre quatre, per organitzar rotació
de cultius de quatre anys. A aquests quatre els podem afegir dos més, amb cultius plurianuals
o perennes.
La disposició dels mateixos en el terreny pot ser horitzontal, vertical, o mixta. Resulta ideal
orientar-los longitudinalment de nord a sud.

Exemple de 4 bancals estàndard, de 0.80 metres, i longitud de 5 metres.

Descripció pas a pas de com es realitza un bancal elevat:
Marcar en el terreny quatre zones de mesures 1,20 x 6 m, separades entre elles per corredors
d'1 metre d'amplària. Clavar estaques a les cantonades i acordonar el perímetre.

Llaurar la terra i retirar les pedres de les zones delimitades. Es tracta de remoure una mica per
deixar solta la terra. Haurem de realitzar-lo quan la terra tinga saó, és a dir, tinga cert grau
d'humitat. Si no ha plogut uns dies abans, haurem de regar prèviament. És l'última vegada que
xafarem les zones de cultiu. Procurarem no trepitjar el que anem removent.
Afegir la terra vegetal procurant no endurir i repartir-la per tota la zona de la manera més
homogènia possible. Regar suaument.
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Passar un rasclet superficialment. Afegir el compost sobre la terra fins a deixar uns quatre dits
d'alçada lliures. En aquest punt ja tenim els nostres bancals elevats, tan sols ens quedarà
col·locar el reg i plantar.

Repartir una capa gruixuda de compost, treballant-la bé amb les mans perquè no queden parts
dures i circule bé l'aire. Recomanem mantenir la coberta permanent (encoixinat) durant tota la
vida de l'hort i tornar a posar una altra a mesura que es vaja descomponent. Aquesta acció
evitarà que la terra quede desprotegida, ixquen massa herbes adventícies, es resseque davant
la falta de pluja o s'erosione davant d'una pluja copiosa.
Indicat per a superfícies petites o mitjanes.
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Avantatges
Manteniment baix. Reg per degoteig i amb programador.
Inconvenients
Cal mantenir els encoixinats i la capa de compost permanentment. Problemes de reg irregular
si no està ben dissenyat. Inversió alta en material
Materials necessaris:
●
●
●
●
●
●

1 metre cúbic de substrat (fems, compost ...). Podem dividir-lo en una meitat de terra
vegetal (o terra de vega) i l’altra meitat de compost o fem madur
Humus de cuc de terra
16 estaques de topografia o similar (poden ser varetes de ferralla)
1 rotllo de corda de al menys 20-30 m
Un rasclet (opcional)
Una aixada (opcional)

4. Hort a cavallons o solcs.

Hort de cavallons i solcs perfectament treballat i llest per a la sembra o plantació.

Descripció:
Aquesta modalitat d'hort consisteix en llaurar i treballar la terra de manera que quede solta i
nua, apta per a realitzar posteriorment els anomenats "solcs" i "cavallons". El solc és la
depressió de terra que es crea entre cavallons, els quals es realitzen al nostre hort amb una
llegona o aixada. És important el correcte anivellat dels cavallons i la seva orientació,
preferiblement recta. Podem ajudar-nos d'unes estaques i cordill com a guia per a aconseguir
la direcció adequada. Les nostres hortalisses seran plantades a la part elevada del cavalló.

8

Les plantes es troben en alt, sense arribar a mullar-se la base de la tija, fora de perill de
podriments en les arrels o la base de la tija, però els arriba la humitat sense problemes. Els
solcs queden relegats per a contenir i dirigir l'aigua de reg a manta, o els nostres passos quan
no tenen humitat.
Aquesta ha sigut durant molt de temps la modalitat més estesa a la regió mediterrània, per l'ús
del reg a manta o per inundació que tradicionalment s'ha utilitzat en aquest territori. En
l'actualitat s'està deixant d'utilitzar després de l'aparició del reg localitzat, ja que aquest
s'acosta més a l'eficiència hídrica i no requereix tant de treball previ a la terra.
Hi ha espècies amb les quals interessa utilitzar aquest sistema, com és el cas de la creïlla. Per
cultivar els espàrrecs o la maduixa també s'utilitzen cavallons, però per altres raons pròpies del
seu cultiu.
És indicat per a superfícies petites i mitjanes, amb accés a una sèquia o aigua exclusiva per a
reg (comunitat de regants).
Avantatges
El reg és homogeni; tenim la garantia que totes les nostres plantes reben la quantitat d'aigua
necessària.
Els solcs que queden al mig ens permeten caminar amb l’alumnat per accedir fàcilment a les
plantes, per cuidar-les, observar-les i recollir la collita.
Deixant de banda el cost de l'aixada o llegona, eina bàsica per a realitzar els solcs i cavallons,
tindrem una inversió mínima en materials.
Inconvenients
Molt de manteniment per a la correcta elaboració dels solcs i cavallons i la contínua tasca
d'eliminar les herbes adventícies, ja que no tenim encoixinats que eviten la llum solar i
disposen d'abundant aigua per a proliferar.
Molt de reg, ja que els solcs estan exposats directament a les radiacions del sol. L'evaporació
és major i, en conseqüència, la pèrdua d'aigua disponible a la terra va a més. Això provoca que
hagem de regar amb més freqüència, sobretot en els mesos càlids de l'any, al que s'afegeix que
després de regar no es pot entrar a l'hort en 1 o 2 dies.
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Materials necessaris:
●
●
●
●

Aixada.
Rastell
Estaques i cordill (anivellar i guiar)
Accés a canalització o sèquia prop de l'hort

Cavallons amb vegetals en ple desenvolupament.

5.Hort en taules de cultiu o contenidors.

Descripció:
Una "Taula de cultiu" és la que disposa generalment d'uns suports de fusta o metall, dissenyats
per instal·lar plantacions o petits horts. Funcionen en forma de grans recipients que recullen el
substrat per al desenvolupament de les plantes.
Podem trobar taules de cultiu prefabricades en acer inoxidable, plàstic o galvanitzats. També
podem fabricar-les nosaltres mateixos amb els materials adequats, des de fusta reciclada, o
blocs ceràmics.
Mesures estàndard taula de cultiu
76 cm de llarg x 88 d'ample i 25 de profunditat. L'altura de la cubeta on es sembra és de 20
centímetres. El volum de substrat per a la sembra és de 130 litres. L'altura total pot oscil·lar
entre 0'7 m i 1,10 m.
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Les dimensions aproximades per a una taula de cultiu són variables, depèn de l'edat dels
usuaris de l'hort o si disposen de mobilitat reduïda, però hi ha referències més
estandarditzades que serveixen com a punt de partida.
Són una opció pràctica per al cultiu d'horts en col·legis, amb els patis asfaltats o sense
disponibilitat de terra cultivable. També són útils per a horts amb usuaris de mobilitat reduïda.
Avantatges
Es poden muntar en qualsevol centre edcatiu, independentment de si disposen de terra
cultivable o no. Té fàcil manteniment.
Ens permeten treballar de peu i amb l'esquena recta.
Accepta diferents modalitats de reg, localitzat, programat i manual.
Desavantatges
Poc espai de treball, en comparació d'altres tipus d'hort. No disposa de grans dimensions per a
les nostres plantes i hortalisses.
La inversió inicial és molt alta en materials. Si no volem comprar una prefabricada o amb
materials nous a mida, haurem de fer servir materials reciclats, i la inversió serà de temps i
treball.
Cal vigilar la deshidratació en èpoques càlides, ja que la poca profunditat de terra o substrat
(15-20 cm) implica menys retenció d'aigua.
Materials necessaris:
●
●
●
●
●

Taules ja prefabricades.
Mànegues i gomes de degoteig.
Regadores per al reg manual.
Substrat adequat.
Eines i estris de petites dimensions (pales i aixades de mà).
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Elements vàlids per a la creació d'una taula de cultiu
· Pals d'acer, plàstic o fusta que serveixin com potes.
· Tauler de fusta o plàstic, planxa metàl·lica per a la base horitzontal de la taula.
· Taulers de fusta, palets, plàstic o ceràmica per a les parets de la jardinera.

Exemple de taula de cultiu realitzada amb palets reciclats.

Al document de “Propostes d’aprofitament curricular. Unitat 2” hi ha una proposta de creació
d’una taula de cultiu a classe amb materials reciclats.
6.Parades en Crestall.

Hort de parades en crestall, treballat i preparat per a la plantació de verdures i hortalisses

Descripció:
El mètode de Gaspar Caballero és un sistema per a treballar la terra amb poca superfície, de
forma totalment ecològica. Amb el mínim manteniment és capaç d'aconseguir excel·lents
rendiments i produccions.
La Parada és un rectangle amb unes mesures definides: 1,5 metres d'ample i 6 metres de llarg.
La longitud del rectangle pot variar (3,6,9), però l'ample està estandarditzat. Dins d'aquesta
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parada tot està molt ben organitzat. Sobre ella es disposa el sistema de reg, els bards de terra
cuita i els cultius.
El Crestall és la cobertura de compost que es disposa sobre la parada, amb la particularitat que
no es barreja amb la terra. A més no es permet la manipulació del mantell, és a dir, no s’ha de
remoure.
La parada s'organitza de la següent manera: l’ample d’1,5 metres es divideix en dos de 60 cm
(espai per al cultiu) i ens queden 30 cm en el centre, on es disposen els bards per donar-nos
suport i fer el manteniment de l'hort.

Parades en crestall llista per trasplantament d'aromàtiques

A més aquest mètode té la particularitat que es disposen 4 espais de cultiu que aniran rotant
en un cicle complet de 4 anys, que s'haurà de complir rigorosament.
Una de les coses importants del mètode de Parades en Crestall és mantenir la rotació dels
cultius de la següent manera:

1. Les s olanàcies (tomaques,
pebreres, albergínies, etc.) van
soles a la parada.

2. Les umbel·líferes (carlotes,
api, etc.) es poden conrear
amb l iliàcies (cebes, porros,
alls, etc.).

3. Les l leguminoses (pèsols,
faves, etc.) es poden cultivar
amb les crucíferes (cols, naps,
etc.)

4.

Les compostes (encisams,
endívies, etc.) amb les
quenopodiàcies (remolatxa,
bleda, espinacs, etc.) i les
cucurbitàcies (cogombres,
carbassons, etc.).

5. Les p
 lurianuals (carxofes, maduixes, menta, julivert) poden ubicar-se en
un espai a banda
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El compost està format per fem convencional, barrejat amb palla o restes vegetals. La
granulometria no ha de ser ni molt fina ni molt grossa, sinó mitjana, per a permetre
l'oxigenació i drenatge d'aigua.

Aportació de fem madur sobre la parada en crestall

La tècnica de reg del mètode de “Parades en Crestall” és molt particular. Consisteix en un tub
exsudant distribuït en forma de “U” al llarg de la parada o rectangle. S'estableix una distància
de separació entre cada “U” que serà de 24-27 cm.
També pot servir el sistema de degoteig convencional amb separació de degoters cada 20 cm.

Exemple de reg per degoteig en “U”

Indicat per a superfícies petites o mitjanes. Cal calcular uns 10 m2 per “Parada” entre la
superfície cultivable i passadissos.
Avantatges
Poc manteniment, molt productiu, poca compactació de la terra, estalvi d'aigua.
Desavantatges
Inversió alta de treball i material al principi. A l’alumnat de vegades li resulta complicat
caminar pels bards i poden acabar xafant el cultiu.
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Materials necessaris:
●
●
●
●

●
●
●

Corda.
16 estaques.
Compost.
Bards.

Plantes i llavors.
Tub de reg amb degoters a 25 cm.
Tub de reg, connectors i claus de
pas

7.Mini horts.

Exemple de mini horts dins d'un espai escolar. Ceip Lluís Revest, de Castelló.

Descripció:
Els mini horts són parcel·les de mida reduïda (1,5mx2m, 2mx2m, 3mx2m) dins d’un hort més
gran. Normalment són treballades a cavallons i regades amb regadores o mànega.
És un concepte nou d'hort on l'important no és la producció sinó que els alumnes gestionen
amb autonomia el seu hort. Ells són els responsables de decidir el que es sembra, el
manteniment i el reg. Es treballa per equips fixos tot el curs en forma de treball cooperatiu.
Indicat per a superfícies mitjanes i grans.
Avantatges
Molta motivació i implicació per part de l’alumnat, millors processos educatius, baix cost, alta
producció si ho fan bé.
Inconvenients
Manteniment alt. Depenent de l'alumnat, poden necessitar ajuda. No tindre el reg
automatitzat pot provocar l’estrès hídric en les plantes durant els períodes de vacances.
Productivitat i manteniment variable segons implicació i motivació.
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Guions, continguts, treball
de camp i coordinació:
Xavier Pérez Albert
Jose Campo Martín
Celia Alcaide Romero
Omar Marsilla Borras
Angel Galdón Villalba
Rosa Herrero Salvador
Clara Segarra Ortells
Maria Jesús Vilches Latorre
Eva Martí Navarro
Marcelino Herrero Salvador

Equip audiovisual :
Videos
Direcció i muntatge
Lidia Herrero Vilches
Càmara
Iván Navarro Capilla
Fotografies i imatges
María Pérez Herrero

Amb la inspiració de Juan Pont
Andrés
Agraïments i col·laboracions:
Pablo Navarro Peris
Mayte Fornés Quijano
Mariano Bueno Bosch
Herminia Bertolí Pérez
Maria Bielsa
Jaume Font Soriano
Hermini Segarra Marín

La Sènia de Mariano Bueno
Hort de la Botja
Horts de l'Animeta
CEIP Lluís Revest
Col·legi Grans i Menuts
CEIP Pintor Castell
CEIP Pintor Sorolla

Bibliografia i enllaços
Informació i detalls tècnics contrastats i documentats entre diferents
publicacions en format físic o digital:

Mariano Bueno - Guia pràctica del huerto ecològico
John Seymour - La vida en el campo

John Seymour - El horticultor autosuficiente.
Annelore i Hubert Bruns / Gerhard Schmidt - El cultivo biológico,
la vida sana i natural.
https://www.agromatica.es
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