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HORT ESCOLAR: "SAÓ"
CEIP PINTOR SOROLLA
Utilitzar l'hort escolar com una eina
educativa per a treballar en infantil i primària
l'educació ambiental i la sostenibilitat,
implicant a tota la comunitat educativa amb
la finalitat de concienciar del problemes
mediambientals i buscant la manera de
millorar-los.

1. Planificar i realitzar activitats a l'hort escolar, fomentant hàbits
d'alimentació saludable i de consum responsable.
2. Coneixer, fomentar i valorar la biodiversitat d'un ecosistema com
es un hort: plantes i animals que se relacionen i se beneficien.
3. Coneixer i valorar el beneficis per a la salut dels aliments
ecològics i de proximitat i de temporada, aixi com el beneficis per al
medi ambient.
4. Aprendre el procés de reutilització dels materials orgànics de
rebuig del menjador i de l'hort per mig de la compostera.
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El col·legi disposa d'un zona habilitada per a l'hort escolar amb varies parcel·les que s'està utilitzant des de fa uns anys, encara que faria falta invertir recursos económics per a
millorar-lo:
- habilitar una zona amb ombra prop la compostera.
- fer bancals elevats amb taulons de fusta i 2 o 3 taules de cultiu.
- comprar caseta fusta per guardar les ferramentes.
- Instal·lar depòsit per replegar l'aigua de la pluja per a regar.
Cal involucrar als mestres (tutors sobre tot) en les tasques de l'hort i fer una planificació de les activitats a realitzar per cursos.
La caixa rural d'Alqueries aporta el material per a treballar l'hort. A més a més, es pot demanar col·laboració a l'AMPA i a l'ajuntament.

El treball de l'hort es un procés lent i poc a poc es van fent millores que ajuden a poder realitzar més activitats i
de més qualitat i també involucrar cada vegada a més gent.
Fins ara, s'han fet activitats puntuals a l'hort, pero l'objectiu per al curs vinent es fer una bona planificació per a
treballar la sostenibilitat i l'educació ambiental d'una manera més transversal tenin com a referent l'hort escolar.
Aixó implica un treball de centre on s'implique prou gent per a que es duga a terme en condicions.
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