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1.Consideracions prèvies. 
 
1.1 L’ hort ecològic com un ecosistema. 
 

 
 

El primer que hem d'entendre és que el concepte d'ecosistema fa referència als intents de 
descriure les comunitats d'éssers vius dins de la teoria general de sistemes, que fa referència a 
l'etimologia de la paraula systema, que significa "conjunt", i es defineix com un conjunt de 
parts interdependents que interaccionen unes amb les altres. 
 
En un ecosistema totes les parts influeixen unes sobre unes altres, el que dóna la característica 
de ser dinàmic, és a dir, canvia amb el temps. I aquest dinamisme passa per aprofitar al màxim 
els recursos del medi, observant-se en els ecosistemes naturals la tendència a l'ocupació 
d'espais desocupats. 
 
Partint de la base que el nostre hort no deixa de ser un ecosistema seminatural, és d'esperar 
que amb bones pràctiques es comporte de la mateixa manera, i amb males pràctiques 
l’empobrim generant nous problemes com plagues, erosió, pèrdua de fertilitat, danys a 
l'entorn o pèrdua de variabilitat genètica. 
 
Hem de pensar que quan comencem  un cultiu i deixem part de la parcel·la sense vegetació 
generem un desequilibri; quan més diversificat siga el nostre hort i major diversitat tinga 
d'espècies de fauna i flora, menor serà aquest desequilibri, i no serà necessària la nostra 
intervenció (en forma d'aplicació de productes fitosanitaris) perquè el sistema funcionarà per 
si mateix. 
 

La biodiversitat  
 
Riquesa d'espècies en un lloc: quan més alta siga aquesta riquesa, més equilibrat estarà el               
sistema, i funcionarà per si mateix sense la necessitat de la nostra intervenció. 
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2.La biodiversitat de l'hort. 
 

Podríem dir que el principi bàsic per augmentar la biodiversitat a l'hort es basa en introduir, o 
aconseguir el seu desenvolupament de forma espontània, del nombre màxim d'espècies de 
flora i fauna. Cal realitzar diferents accions que garanteixen que aquesta biodiversitat estarà 
present durant tot l'any i compleix les diferents funcions que necessita un ecosistema 
seminatural com el nostre hort: refugi o aliment als depredadors, degradació de la matèria 
orgànica, protegir el sòl, donar ombra, etc. 
 

3.Com incrementar la biodiversitat de l'hort. 
 
3.1 Diversificar el nombre d'espècies agrícoles. 
 

Per evitar afavorir l'aparició de plagues hem de crear un ecosistema el més complex possible. 
Quan més simple siga aquest més fàcilment es provoquen desequilibris. Per tant, hem de 
conrear el màxim d'espècies vegetals.  
 

 
 
Per complir aquest objectiu podem utilitzar els bancs de llavors locals, o comprar les llavors 
d'empreses que comercialitzen llavors ecològiques. En cas que aquesta possibilitat al principi 
ens resulte molt complexa, sempre podem recórrer a viveristes professionals que ens poden 
proporcionar planter ecològic de qualitat. Fins i tot moltes vegades tant els viveristes com les 
cooperatives agrícoles estan disposats a col·laborar en els projectes d'hort escolar amb 
donacions o preus per sota de mercat. 
 
Tampoc hem d'oblidar que un dels objectius d'un hort escolar ha de ser que l'alumnat conega 
el major nombre d'aliments per a enriquir i diversificar la seua alimentació, unit al 
coneixement i custòdia de les espècies vegetals que formen part de la nostra cultura i 
patrimoni. 
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3.2 Sembrar varietats diferents de la mateixa espècie. 
 
De vegades els nostres cultius no es desenvolupen tan satisfactòriament com ens agradaria. 
Pot ser per una mala elecció de la varietat, no adaptada a la nostra zona. O també perquè un 
cultiu, que sempre ens havia funcionat bé, un any amb un règim de pluges o temperatura 
diferents al que és l’habitual també fracasse. Per evitar aquests problemes és aconsellable 
plantar sempre almenys dues varietats diferents de cada cultiu, ja que encara que siguin la 
mateixa espècie sempre tindran un desenvolupament diferent i donaran els fruits en moments 
diferents, allargant la collita i oferint-nos majors garanties d'èxit. 

 
3.3 Plantar plantes aromàtiques anuals i ornamentals de flor intercalades en el cultiu. 
 

Una manera molt senzilla d'atraure els pol·linitzadors és que aquests disposin d'aliment tot 
l'any. Per això podem intercalar flors de port baix en els conreus. Espècies com la calèndula, 
pensament, petúnies i margarides són les més adequades 
 

 
Col·locació de Timó a l'hort. Exemple d ‘aromàtiques entre les futures hortalisses 

 

Respecte a les aromàtiques anuals totes són adequades i han de conrear-se tant entre els 
cultius com al seu voltant, però mereix especial menció l'alfàbega, per les seues qualitats 
sanitàries com s'indica en el capítol de plagues. 
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Una altra menció especial mereix el julivert pels seus usos culinaris i pel fet de pertànyer a la 
família de les umbel·líferes. Existeixen espècies d'insectes que només veurem i podrem gaudir 
de la seva presència quan aquestes floreixin, com la xinxa Graphosoma lineatum  
 
3.4 Plantar tanques de plantes mediterrànies, aromàtiques i medicinals al voltant dels 
cultius. 
 

 
 

Un concepte molt interessant és el de "tanca viva" com a complement al nostre hort. Una 
tanca viva és una formació vegetal amb barreja d'espècies arbustives i arbòries que realitzen 
funcions diverses però totes molt valuoses en el nostre petit ecosistema. 
 
Algunes d'aquestes funcions són: 
 
3.4.1 Refugi per a fauna auxiliar. 
 
En les tanques que envolten l'hort trobaran refugi i aliment gran quantitat d'invertebrats i 
petits vertebrats que controlen les poblacions d'insectes fitòfags dels nostres cultius. Aquestes 
tanques no només els proporcionen refugi, també aliment en els moments en què l'hort no li’ls 
ofereix. 

També afavoreixen la pol·linització al atreure i mantindre poblacions de pol·linitzadors durant 
els moments que els cultius no estan en flor. 
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3.4.2 Protecció davant els vents, l'erosió eòlica i estalvi d'aigua. 
 
Les tanques vives redueixen la velocitat del vent sense crear remolins ni turbulències al no 
aturar-se completament. Aquesta reducció de la velocitat del vent evitarà l'erosió de la terra. 
 
El vent és un gran agent deshidratant. L'aire, al circular entre les fulles, les deshidrata. Al reduir 
la seua intensitat aconseguirem estalviar aigua. A més les arrels de les tanques faciliten la 
circulació de l'aigua i el drenatge de l'hort després de pluges intenses. 
 

 
 

3.4.3 Regulació tèrmica. 
 
Si el centre educatiu es troba fora de la població és possible que notem variacions tèrmiques 
més marcades que en l’interior. Les tanques regulen les màximes a l'estiu i les mínimes a 
l'hivern, de manera que les plantes pateixen menys. 
 
3.4.4 Recurs educatiu. 
 
No hem de perdre la perspectiva que estem en una escola o institut i tots els elements de 
l'hort han de ser un recurs per a l'alumnat. La instal·lació de plantes aromàtiques ens 
proporciona la possibilitat de realitzar tallers amb elles.  
 

Criteris per a la instal·lació de tanques als centres educatius 
 
Hem d'evitar les plantes que siguen tòxiques. Si bé és improbable una intoxicació, és innecessari córrer 
riscos. 
 
De la mateixa manera evitarem les plantes amb punxes. 
 
Cal tindre en compte que una tanca, sobretot si incloem alguna espècie arbòria, quan es desenvolupa 
pot produir una excessiva ombra sobre els cultius. 
 
Algunes plantes produeixen substàncies al·lopàtiques que inhibeixen el desenvolupament de les que 
estan al seu voltant. Les coníferes són un exemple d'això. Aquestes espècies hauríem d'evitar-les. 
La tanca ha de ser, per norma general, perpendicular a la direcció dels vents dominants, i sempre cal 
anar amb compte en l'elecció de les espècies ubicades al Sud, per evitar un excés d'ombra sobre els 
cultius. En aquest cas, el més recomanable són espècies arbustives o herbàcies. 
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Exemple de plantes que podem utilitzar per a la construcció d'una tanca al centre. 
 

 
 
La llista podria ser molt llarga; donarem només alguns exemples. Hem de recordar que 
depenent de el clima de la zona i del tipus de sòl, unes espècies s'adapten millor que altres. 
 

 
3.5 Plantar arbres fruiters. 

 
 

 
Els arbres fruiters compleixen moltes funcions a l'hort. A 
més d'incrementar la biodiversitat i atraure fauna auxiliar i 
pol·linitzadors, ens proveiran de fruita, que si es pot 
menjar o repartir entre l'alumnat, és un recurs excel·lent 
per a introduir tallers de cuina i alimentació saludable en 
el centre educatiu. 
 
L'única condició que han de complir és que el període de 
collita de la fruita ha de coincidir amb el curs escolar. Un 
error habitual es  posar espècies que donen els seus fruits 
en període estival. 
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Espígol Poliol Murta Ligustrum Albaida 
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Menta Fonoll Maria Luisa Avellaner Morera 
Herba sana Julivert Leucanthemum Lledoner Tell 



 
3.6 Plantar espècies d'arbres forestals o ornamentals  que donen ombra per a les zones de 
tallers, de realització de planters, de jocs. 
 
Novament aquestes espècies compleixen diverses funcions Respecte a la biodiversitat 
comparteixen amb les tanques vives les mateixes funcions. Podeu consultar a la secció de 
tanques vives d'aquest mateix tema. 
 

 
Una funció igual o més important que compleixen aquestes espècies és la de proveir-nos 
d'espais amb ombra al costat de l'hort on poder realitzar tallers amb els recursos educatius de 
l'hort. No hem d'oblidar que el nostre clima mediterrani pot arribar a altes temperatures entre 
maig i octubre que dificulten la realització d'activitats a l'aire lliure. 
 
De la mateixa manera una excessiva ombra crearà espais freds en els mesos hivernals, per això 
les espècies més recomanables són les de fulla caduca com el lledoner o les moreres. 
 
Una altra solució és proveir a aquestes zones amb taules mòbils que disposarem al sol o a 
l'ombra segons l'època de l'any.  
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3.7 Permetre racons d'herbes espontànies de vegetació natural. 

 
De nou aquests racons compleixen les mateixes funcions que les tanques vives, però cal 
remarcar que la vegetació espontània sempre seguirà els mateixos cicles que la majoria 
d'espècies de fauna auxiliar i pol·linitzadors de la nostra zona, i pot ser que fallem amb l’elecció 
de les espècies plantades i que no s'adaptin de el tot a aquests cicles. 

 

   
Racó florit a la primavera en un hort escolar i presència d'una Mantis sobre unes herbes adventícies en el col·legi 

Grans i Menuts, Castelló. 

 
3.8 Mantenir un sòl sa, estructurat i ric en matèria orgànica per afavorir la presència de 
microorganismes i fauna subterrània. 
 

 
Hummus de llombrígol per a la terra del nostre hort 

Com ja vam veure a la unitat 3, un bon maneig del sòl i del conreu propiciarà una millor 
estructura del mateix i de la matèria orgànica que posseeix. Pel que fa a la biodiversitat, no 
podem obviar la necessària presència de microorganismes per afavorir la descomposició de la 
matèria i el desenvolupament de les plantes, com són els fongs micorrizes de les plantes. 
 
Un altre benefici d'un sòl sa és la presència de larves d'invertebrats, que atrauen a les aus 
insectívores al nostre hort i que novament compleixen una doble funció: d'una banda 
mantenen el sistema equilibrat, i d'altra banda la presència d'aquestes aus són un excel·lent 
recurs educatiu per estudiar. 
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3.9 Construir refugis de pedres per a rèptils i invertebrats. 
 

 

 
És habitual l'aparició de pedres de diferents mides a l'hort, bé perquè són presents a la terra i 
van sortint, perquè l'alumnat les desenterren o perquè en algun moment van sobrar d'una 
obra o intervenció en el centre. 
 
Aquestes pedres poden suposar un problema per el desenvolupament de les plantes si són 
molt grans i un perill per a l'alumnat si es colpegen amb elles. Però al mateix temps són un 
excel·lent recurs per construir refugis on es protegeixin i puguin criar sargantanes i dragonets, 
dos dels nostres grans aliats en el control de plagues, a més de ser un altre recurs educatiu a 
l'hora d'estudiar els rèptils. 
 
3.10 Construir hotels d'insectes. 
 

 

 
Els hotels d'insectes són refugis per als invertebrats. Solen ocupar-los depredadors com vespes 
terrissaires (inofensives) o aranyes, tisoretes, marietes ... però de vegades també són 
aprofitats per sargantanes i dragonets. Consisteixen en una caixa, normalment de fusta, on 
instal·larem diferents materials com canyes, pals, pinyes, tacs de fusta perforats, maons ... de 
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forma ordenada, donant espais perquè aquests invertebrats puguin criar allí o refugiar-se en 
els mesos hivernals.  
 
3.11 Instal·lar caixes niu i menjadors per a aus insectívores i rates penades. 
 

 

 
Malauradament les ciutats i pobles són cada vegada llocs més inhòspits per a les aus. La 
desaparició de les zones de cultius que antigament envoltaven qualsevol lloc, la mancança 
d'arbres grans i vells amb forats on niuar i la falta d'aliment per l'absència d'invertebrats, ha 
provocat, a les ciutats, un descens en les poblacions d'aquestes aus.  

 
Però és sorprenent la capacitat de recolonització de la 
natura. Només amb començar el projecte d'hort escolar 
les aus faran acte de presència, Si a al mateix temps 
iniciem accions com construir-los caixes niu o instal·lar 
menjadors per a aus insectívores on col·locar alguns cucs 
de la farina (de fàcil compra a qualsevol botiga de cria 
d'animals), tornarem a gaudir de la presència de 
pit-rojos, cueretes, etc. 
 
Un altre taller molt interessant per desenvolupar amb 
l'alumnat és la instal·lació de menjadors per a 
passeriformes com les mallerengues carboneres. Aquests 
menjadors es col·loquen a l'hivern, quan l'aliment 
escasseja. 
 
Finalment és molt interessant la instal·lació de caixes niu 

per a rates penades, ja que les seues poblacions han baixat de manera dramàtica en els últims 
anys i són grans consumidors d'arnes nocturnes. És cert que aquests nius tenen una taxa 
d'ocupació més baixa que les caixes niu de les aus. 
 
Recordar que hi ha aus granívores com els teuladins o coloms que poden generar algun 
problema a l'hort. Reduint l'obertura dels forats de les caixes niu i el disseny dels menjadors 
aconseguirem atraure les aus que desitgem.  
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3.12 Construir una bassa o espai fluvial. 

 
Una petita bassa a l'hort propiciarà la presència tant d'invertebrats aquàtics com d'amfibis. 
Fins i tot podem introduir peixos autòctons. 
 

 
 
La importància d'aquestes basses està en el salt qualitatiu i quantitatiu del nombre d'espècies 
que trobarem a l'hort. Recordem que espècies com les libèl·lules i cavallets del diable, que 
depreden sobre altres espècies de manera molt efectiva, tenen una fase larvària aquàtica i una 
fase adulta aèria o terrestre. Al mateix temps, també es converteixen en aliment d'altres 
espècies com les aus. 
 
Per a l'alumnat és un recurs excel·lent on poder estudiar la metamorfosi dels amfibis i també 
és una experiència vital escoltar al col·legi els seus cants a la primavera o poder observar-les en 
qualsevol moment sense necessitat de desplaçar-se fora del centre. 
 

 
Bassa en l'hort escolar del CEIP Lluís Revest (Castelló)  
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