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Introducció

 L’exposició de bolets 

 La diada del medi ambient

 Estudi de les temperatures

 Estudis d’ecosistemes, 

 Auditories

 Revisió de les papereres de reciclatge a l’aula

 Comissió d’escoles 

 Optativa d’escoles verdes.

 HORT 



L’hort

Les hortalisses de l’hort.

 Tomàquets

 Pebrots

 Patates

 Cebes

 Carxofes

 Alls

 I molts més ...



All



Patata

 Sols:  rics en humus, solts i sorrencs.

 Cobreix tot el terreny disponible



La carxofa
El cicle productiu en conreus de tendència continental no 

s'inicia fins a la primavera. La plantació vegetativa amb 

rizomes es fa a l'estiu; també es poden plantar fillols a la 

primavera.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Carxofera.JPG


El cirerer



ENTREVISTA 
A LLUÍS RODELLA



 Quina extensió agafa l’hort?

 Quan fa que existeix?

 Què podríem fer per què fos 

completament ecològic?

 Com podem fer un hort a casa?



I tot seguit el vídeo:



Alexandra i Tània

Aquí tenim dues de les nostres 
companyes plantant unes llavors 
tomàquets. (en el fons es podem 
veure un dels compostadors)



Aquí estem tots els 

alumnes de l’optativa 

escoltant com en Lluís 

ens explicava el canvi que 

hi havia hagut en els 

enciams durant una 

setmana. 



Podem dir que és un hort 

ecològic?
Bàsicament fem servir compost orgànic. El compost són
restes vegetals de plantes, fulles, herbes, etc... que després
d’un procés de putrefacció esdevenen adob per a les plantes,
amb l’aportació de nitrogen a les plantes. Nosaltres tenim
dos compostadors on tenen lloc tots aquests processos. A
més a més aquesta any hem comptat amb la donació de
substrat vegetal i adob (fems) d’origen animal provinent
d’una granja de vaques de les contrades.

A l’hort no fem servir ni pesticides, ni herbicides, ni
fertilitzants químics, ni gairebé gens d’adob inorgànic. Per
tant podem dir que és un “cultiu ecològic”, un “hort
ecològic” perquè és respectuós amb el medi ambient.



De què se’n fan dels productes de 

l’hort?
Les verdures que al llarg de l’any l’hort genera es
distribueixen entre el personal de l’IES: alumnes,
professors, personal no docent i també personal del
Centre de Recursos. Al principi els mateixos
alumnes tots els divendres muntaven una paradeta i
oferien per 3 € els productes de l’hort que hi havia
en aquell moment. Actualment, donada la gran
producció de l’hort, cada dimecres fan la recollida
de totes les verdures i hortalisses i les posen en
unes bosses de plàstic on cadascuna porta una
etiqueta de fusta on consta el nom de la persona.
Tot això també ha estat preparat pels alumnes de
l’aula oberta.



Les cistelles 

ecològiques



Conclusió
Al nostre institut fem moltes activitats per a 

escoles verdes, i creiem que s’han de continuar o 

inclús afegir-ne durant els pròxims anys. Des de la 

comissió es el que ens proposem. 



Gràcies per la vostra 

atenció.


