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L’Aresta

Som una cooperativa agroecològica amb l’objectiu de promoure un
món rural viu, impulsar la cooperació social, fer créixer
l’apoderament comunitari, fomentar el coneixement del nostre
entorn i posar la sostenibilitat de la vida al centre.

El projecte educatiu

El nostre projecte educatiu fomenta l’aprenentatge actiu en
l’agroecologia i la cooperació. Hibridem pràctiques artesanes,
pageses, artístiques, científiques i de cooperació social, a través de
metodologies participatives.

Donar a conèixer el valor de l’agricultura i l’alimentació en les
nostres vides.
Apropar-se a pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi
ambient i les persones.
Conèixer tècniques d’horticultura ecològica i agroecologia
Dissenyar, mantenir i dinamitzar horts escolars de forma
col·lectiva

Objectius

A qui s’adreça? 

A infants i joves de centres educatius que tinguin hort, el vulguin
crear o millorar els coneixements sobre horticultura ecològica i
agroecologia. Tots els tallers es poden adaptar a les diferents edats
i necessitats dels centres. També oferim un curs de formació en
horticultura per a docents per tal de facilitar eines per la gestió dels
horts escolars. 

Durada

Tallers per infants i joves: 1h-2h. Ajustable segons les necessitats del
centre educatiu.
Formació per a docents en horticultura ecològica i agroecologia: 2
hores cada sessió.



TALLERS SOBRE EL CICLE VITAL DE LES PLANTES

· Mil llavors

Observem una gran varietat de llavors i, mitjançant un conte,
aprenem com viatgen; per l'aigua, el vent, enganxats al pèl dels
animals o menjades. Sembrem llavors de diferents plantes de
temporada a l'hort i fem planter que els infants es podran endur a
casa. Aquest taller es pot adaptar a joves fent bombes de llavors.

·Multiplicant les plantes 

Com es reprodueixen les plantes? Per llavors, per bulbs, per estolons
i... per esqueixos! Al llarg del taller parlarem del cicle vital de les
plantes, les diferents maneres de reproduir-se i les seves
adaptacions com a éssers que no es mouen. Cada infant farà un
esqueix d’una planta aromàtica i prepararem elaborats naturals per
fomentar-ne el seu arrelament. Els participants aprendran a
multiplicar les seves pròpies plantes i es podran endur a casa el
resultat del taller.



TALLERS SOBRE
BIODIVERSITAT

· Fem un hotel d’insectes.

Quin paper tenen les abelles
en els ecosistemes? Què són
els sírfids? Què mengen les
marietes? Coneixem alguns
dels insectes essencials per la
vida al planeta i presentem
alguns especialment
beneficiosos per a l’hort.
Descobrim com viuen, què
mengen i quins costums tenen.
Amb recursos naturals recollits
al bosc construïm petits
refugis que els nens/es es
podran endur per posar allà on
vulguin.

· Un hort molt divers.

Ens apropem al paper de la
biodiversitat vegetal i animal
dels horts. Després d'un passeig
per l'hort aprenem a reconèixer
alguns dels insectes i de les
plantes aromàtiques de l'espai.
Ens endinsem en el paper de la
fauna i la flora, acompanyant
essencial a l'hort. Per acabar el
taller, aprenem algunes de les
propietats de les plantes i fem
esqueixos i/o preparats
vegetals per tenir cura de l'hort. 



· El sòl, un ecosistema viu.

Aprenem les característiques dels diferents tipus de sòls.
Mitjançant diversos experiments observem què passa al sòl
quan plou. L'activitat també proposa una reflexió sobre
l'agricultura actual i la importància de preservar la fertilitat del
sòl amb algunes tècniques d'horticultura com l'encoixinat o el
compostatge.

TALLERS SOBRE LA FERTILITAT DEL SÒL

· La màgia del compost

Aprenem els ingredients del sòl
del nostre hort, com a
ecosistema viu i canviant, i
experimentem per grups amb
diferents tècniques científiques.
Cada cicle educatiu o grup
d’edat realitzarà experiments
amb el sòl i el compost
adaptats a la seva experiència.
Aprenem la importància de
tenir un bon compost al nostre
hort per millorar-ne la
fertilitat!



Curs adreçat a docents, persones usuàries d’horts socials i urbans o
persones interessades en aprendre conceptes per iniciar o
desenvolupar el seu propi hort. El curs consta de quatre sessions.

• Introducció a l'horticultura ecològica

Comencem a tractar certs temes essencials del manteniment dels
horts ecològics. Entre d'altres, expliquem la importància de tancar el
cicle de la matèria i l'energia a l'hort tal com ocorre de forma natural
en un bosc. Seguidament, expliquem alguns dels factors ambientals
clau que condicionen la vida a l'hort.

• El sòl i el compostatge

Un dels nostres grans objectius serà mantenir i millorar la fertilitat del
sòl. Per això, l'hem de cuidar: afegint MO o compost, seguint
tècniques d'encoixinat o rotacions. Al llarg del taller fem anàlisis de
diferents sòls amb l'objectiu de veure'n les propietats en relació a
textura, l'estructura, la quantitat de matèria orgànica i el pH.
Finalment, parlem de les diferents formes de compostatge, en pila, en
compostador, en vermicompostador, etc.

• Gestió i planificació de l'hort

Expliquem algunes de les tècniques bàsiques de maneig en
horticultura ecològica i com fer una bona planificació de l'espai.
Introduïm els conceptes d'associació i rotació de plantes,
biodiversitat i salut de l'hort.

• Remeis casolans i plagues

Aprofundim en com evitar situacions favorables a la instal·lació de
problemes fitosanitaris, practiquem el reconeixement dels insectes i
altres animals que conviuen amb les nostres plantes i identifiquem
els símptomes de les malalties més comunes. També expliquem el
contingut de la farmaciola bàsica d'un hort ecològic a partir de
preparats vegetals.
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