
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setmana Bio 

  

XI Jornades 
d’horts escolars 
ecològics 
 

Jornada tècnica en línia Dilluns, 18 d’octubre de 2021 
  

    
 

210688 / 2,50 

 

Programa 

17.25 h Entrada a la plataforma i benvinguda. 

17.30 h Presentació de la jornada 

Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Vallès 

Occidental del DACC. 

17.40 h El compostatge i com gestinar-lo a l'escola 
 

Sra. Montse Escutia, enginyera agrónoma, Associació Vida 

Sana i autora del llibre “L’hort escolar ecològic”. 

18.25 h Les cistelles ecològiques de la nau: del camp a l'aula i a 

casa 

Sr. Kevin Fisher, professor de l'Institut de Jardineria i Agricultura 

Les Garberes . 

18.45 h Fem un mercat ecològic i sostenible a l'escola! 

Sres. Maria Cruset Guinjoan i Aina Martínez Gil, professores de 

l’Escola Enxaneta de Terrassa. 

19.05 h Vivim el món rural 

Sr. Victor Rivero, mestre de l’Escola Mare de Déu de la Mercè 

de Sant Ramon. 

19.25 h  Educació vital 

Sr. Xavier Xorto, Escola Vedruna de Sant Sadurni d’Anoia. 

19.45 h  Torn obert de preguntes 

20.00 h Cloenda de la jornada 

Sra. Ma Carme Bolló Ribé, responsable d’Assessorament i 

Innovació Tecnològica, Serveis Territorials a Barcelona. 

 

              

 

 

 

Presentació 

Aquest any celebrem les XI 
jornades d’horts escolars ecològics 
i, donada l’actual situació, serà una 
jornada diferents a les anteriors, ja 
que serà en línia.  
El compostatge és una activitat 
lligada a l’hort ecològic. Permet 
tancar el cicle de la matèria 
orgànica aprofitant els residus de 
l’hort per a obtenir un fertilitzant de 
gran qualitat. A l’escola ajuda a 
ensenyar de forma pràctica 
conceptes tan importants com el 
reciclatge o els cicles naturals. Però 
per a obtenir un bon compost sense 
problemes cal tenir en compte 
alguns aspectes bàsics.  
Aquesta jornada, vol ser un espai 
per resoldre aquests dubtes que 
puguin sorgir, i també per donar a 
conèixer les diferents experiències 
d’horts escolars ecològics i 
diferents materials  que facilitin 
l’aprofitament de tot el potencial 
que ofereix l’hort escolar ecològic. 

 

 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació:  

Sra. Carme Bolló  

Te. 93 409 20 90 

A/e: cbollo@gencat.cat 

  

 

 

Organització 

   Departament d’Acció Climàtica 

Alimentació i Agenda Rural 

 
 

              

 

 

Col·laboració 

         

 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=R94qmntv&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4042897&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:cbollo@gencat.cat

