COMISSIÓ MIXTA DE
L’HORT ECOLÒGIC ESCOLAR.
DEFINICIÓ
Persones dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa
(personal del centre, famílies i infants) que es troben i treballen per
impulsar el bon funcionament de l’Hort Ecològic Escolar i vetllar perquè
es vagin fent les tasques que del seu ús es derivin o per al seu ús es
precisin.

MODE DE TREBALL
Poques reunions presencials i distribució de tasques entre els membres.
Adaptació segons les possibilitats horàries dels integrants.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O7-08
- Elaboració del projecte per dur a terme l’hort ecològic escolar.
- Recollida de vidres i altres elements. Adequació dels espais.
- Creació d’un hort tradicional amb l’ajut del David i de l’avi de la
Clàudia quan vam assegurar-nos que no arribaria la subvenció de
l’Ajuntament.
- Pressió per aixecar la tanca de l’hort,
- Distribució dels fruits de l’hort entre la comunitat educativa. Creació
de la botigueta i venda d’excedents i nespres.
- Catalogació de plantes sembrades a l’hort. Creació de cartells.
- Plastificació de cartells i pintura de les fustes que han d’enlairar-los.
- Replantació d’heures tallades durant l’aixecament de la tanca de
l’hort.
- Pressió per substituir la tanca trencada i rovellada de la banda dreta
de l’hort i per installar la tanca a la part superior.
- Coneixement i desestimació del projecte “les orenetes” de Caixa
Catalunya.
- Sollicitud de bancs de jardí per a l’hort (l’ajuntament en té
d’amuntegats al Polígon d’entrevies)

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O8-09
- Creació de l’hort ecològic segons el model Gaspar Cavallero a partir
d’un curs del CRP del Tarragonès en el qual ha participat tot el claustre
de mestres. L’assessorament l’ha fet el Pitu de l’Esqueix.
- Acondicionament de les taules d’observació directa per part de les
famílies que van venir a la Festa de Tardor.
- Plantació de bulbs a la part superior de l’hort durant la Festa de

Tardor.
- Plantació de rosers per part de les mares de la Comissió (Anabel i
Raquel)
- Poda de l’olivera durant la Festa de Tardor.
- Poda dels nesprers per part del pare d'una mestra.
- Installació de troncs de pi tallats per utilitzar-los de seient.
- Perforació del contenidor de matèria orgànica per convertir-lo en
compostador.
- Millora de l’accés a l’hort amb una rampa i unes baranes.
- Haver aconseguit que l’Ajuntament adeqüi l’edifici on està situada “la
barraca de l’hort”
-Creació del logotip de la nostra comissió (fet a la Comissió d'Imatge)
- Etiquetatge de noves espècies plantades a l’hort.
- Etiquetatge dels arbres i de les flors de l’hort.
- Recollecció i venda de productes excedents.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS 09-10
- Refeta de l’hort ecològic segons el model Gaspar Cavallero. Durant
l'estiu s'ha malmès i ha calgut llaurar i reinstallar alguns materials.
- Adquisició d'un airejador per tal de barrejar la matèria orgànica del
compostador.
- Adquisició de papereres per fer recollida selectiva a l'hort.
- Installació adequada del sistema de reg de l'hort.
- Adquisició de quatre arbres fruiters que van plantar els infants.
- Recerca de més troncs de pi per poder emprar-los de seient.
DURANT EL CURS ACTUAL:
-Festa de l'hort durant la qual es van fer tasques de neteja i
condicionament, reinstallació de les parades en crestalls, envernissat
de les taules d'observació, trasplant de les espècies vegetals
sollicitades a la Generalitat, creació de dos espantaocells, elaboració
de caixes niu...
TASQUES PREVISTES I POSSIBLES PER AL CURS 10-11
- Sollicitud de bancs de jardí per a l’hort. El curs passat no ens van
donar cap resposta des de l’Ajuntament.
- Recollecció i venda de productes excedents.
- Compra d’espècies d'arbres, flors i verdures per plantar durant el
curs.
- Etiquetatge de noves espècies plantades a l’hort.
- Etiquetatge dels arbres i de les flors de l’hort.
- Vetllar per la continuïtat de l'hort els mesos d'estiu per tal que no
hi hagi tanta feina a fer a la tardor.
- Trobar fórmules per tal que la feina sigui més repartida i
continuada

INTEGRANTS EL CURS 09-10
Per part del centre: Armand Vizcarro i Rat Cebrián.
Per part de les famílies: Juan José Prenyanosa , Mª Antònia Lozano,
Anna Salinas, Vanesa Pérez, Cristina González.
Per part del personal no docent: Eva Garcés.

PROPOSTES

