VIII Jornades dels horts
escolars ecològics
Jornada tècnica
SABADELL, dijous 5 de juliol de 2018

Presentació
Cada vegada hi ha més escoles que
disposen d’un nou espai pedagògic:
l’hort ecològic s’ha convertit en una
experiència important per a les
escoles que han començat la seva
implantació. Es tracta d’una activitat
fàcil d’integrar en els projectes
escolars destinats a desenvolupar les
diferents competències orientades a
fer un ús responsable dels recursos
naturals, així com a tenir cura del medi
ambient.
En aquesta jornada parlarem de com
treballar el tema del sòl amb els
infants. Com saber quin tipus de sòl
tenim a l'hort amb proves senzilles i
amb una part pràctica, on farem
quatre proves senzilles per conèixer el
nostre sòl i com podem introduir
l'edafologia als centres educatius.
Existeix la possibilitat de seguir a
distància la jornada (a través de
Webinar), però cal indicar-ho en el
moment de la inscripció.

Programa
9.50 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental del
DARP.
10.00 h Com introduir l'edafologia als centres educatius. Quatre proves
senzilles per conèixer el nostre sòl
Sra. Montse Escutia, enginyera agrònoma i autora del llibre “L’hort
escolar ecològic”.
11.30 h Practiques al camp
Sra. Montse Escutia, enginyera agrònoma i autora del llibre “L’hort
escolar ecològic”.
12.15 h Pausa
12.45 h Transformem el valor dels aliments: innovació en el circuït
alimentari ecològic
Sra. Marisa Escuer Vinué i Sra. Maria Pilar Molina Javierre de l'Institut
Montjuïc.
Sra. Maria González Porcel de l’entitat DESOS Opció Solidària.
Sr. Jordi Bofill Bosch, formador de la Cooperativa Central Parc del Baix
Llobregat.
13.30 h Taula rodona amb els ponents
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Masia de Can Deu - Espai Natura Sabadell (Tel. 93 716 47 81)
C. de la Prada, s/n
Coordenades: 41º 34’ 44.3’’ N 2º 05’ 03.2’’ E
08207 - SABADELL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Barcelona (Tel. 934092090 – A/e: cbollo@gencat.cat).
Les inscripcions al Webinar s’han de fer obligatòriament per aquesta via.
Si desitgeu assistir presencialment, també us podeu inscriure a través del
servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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