
L’hort escolar: una eina de salut a les escoles 

http://www.barcelona.cat/escolessostenibles 
#EscoleSostenibles 

Formació permanent:  Fem Salut! als centres educatius.  
2ª reunió, grup de treball 2016/17. 23 de febrer de 2017.  

http://www.barcelona.cat/escolessostenibles


Mapa dels horts escolars 
(mapa Bareclona + Sostenible) 
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HORTS A LES ESCOLES DE BARCELONA 
 
Quasibé el 75% de les escoles de la xarxa  Escoles + Sostenibles tenen un hort escolar ecològic 
-Un 44% el tenen l’hort a terra 
-Un 30%  cultiven plantes d’hort en recipients de tot tipus (testos, jardineres, taules de cultiu comprades o 
autoconstruides, o altres recipients molt variats! 
 
Moltes de les escoles de la xarxa fan compostatge de la matèria orgànica produïda a l’escola (esmorzars de fruita, 
menjador i restes verdes de l’hort i el jardí) per convertir-la en adob i reincorporar-la al sòl. En el gràfic veiem que 
composten tant si tenen hort com si no.  
 
Adobar la terra amb el propi compost orgànic (com fa la natura) en comptes d’usar productes químics, 
proporciona una bona salut tant al sòl i les plantes que hi créixen, com als sers vius que els consumim. 
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horts a terra 



horts en recipients 



alumnat de totes les edats i nivells 



alguns centres produeïxen les seves pròpies llavors i vetllen per les varietats autòctones o tradicionals 







Plantacions i collites de plantes aromàtiques i 
remeieres 
-afavorim la fauna pol·linitzadora 
-les podem utilitzar per millorar la salut de les 
plantes i també per la nostra salut 
 











DE L’HORT… 



A LA TAULA!!! 



Green and blue spaces and behavioral development in Barcelona schoolchildren: the BREATHE project: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25204008 
  
Els espais verds influeixen en el desenvolupament cognitiu en nens 
http://www.creal.cat/noticies/477/els-espais-verds-influeixen-en-el-desenvolupament-cognitiu-en-nens 
  
El verde de la naturaleza favorece el desarrollo cognitivo de los niños: 
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20150615/54432312398/escuela-arboles-verde-
escuela.html#.VYAGsex8S1Y.twitter 
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Recursos  



 
 

HORT ESCOLAR 
 

 

QUALITAT DE VIDA 

RECURS 
PEDAGÒGIC 

HÀBITS  
SALUDABLES 

-origen aliments: proximitat, 
temporada, ecològic, transgènic… 
-llavors –sobirania alimentària 
-equilibri, tastar aliments nous, 
menjar de tot, … 
-disminució proteïna animal 

-qualitat de l’aire que 
respirem 
-qualitat del sòl: 
nutrients aportats 
pels aliments 
-pesticides, 
hormones, etc. 
-salut de les plantes i  
salut de les persones 

-apreciació de totes les formes 
de vida, de la BIODIVERSITAT 
-entendre les xarxes tròfiques 
-evidenciar que vivim en un 
món complex -viure i desenvolupar a l’aire  lliure al llarg de tot l’any 

qualsevol activitat lectiva, no només EF, i també els 
àpats, etc. 
-apreciar el pas del temps: fred, calor, humitat, sequera, 
etc. 
-millorar la microbiota interna que afecta la nostra  salut 
-millorar el rendiment escolar (estudis ISGlobal) 

-aprenentatges desenvolupats 
amb ALEGRIA i vitalitat 
-salut EMOCIONAL, 
EFECTIVITAT … 
-per alguns grups d’infants i 
adolescents amb NEE és un 
ambient que millora en general 
els seu BENESTAR al centre 

-treball en grup 
-projectes 
d’aprenentatge-
servei a la 
comunitat 
-inclusió de la 
comunitat 
educativa: famílies 
(pares i mares, avis i 
àvies, germans/es 
més petits, etc.) 
-competència social 
i ciutadana 

-entendre els cicles vitals 
de diferents organismes 
-entendre el ritme 
biològic: tot te el seu 
procés, el seu temps … 
-aprendre a cuidar, 
aprendre a esperar, 
aprendre a respectar, 
aprendre del fracàs,  etc. 

Respecte, amor, 
FELICITAT, cooperació, 
igualtat, responsabilitat, 
etc. 

Permet desenvolupar totes les competències: 
-competències científiques i matemàtiques 
-competències lingüístiques 
-competències d’aprendre a aprendre 
-competències digitals (ús de noves tecnologies) 
-Competències artístiques, etc. 



L’hort  i la salut 















































Hort i salut 2017 

Institut Lluís Vives, Barcelona 









 











 

















 



















 

 
















