
  

Escola El Serrallo

Fem hort – jardí !

Us ajudarà: 
Xavier Boltà de l’Aula de 
Natura Les Esplanes
(Nulles) 
Www.lesesplanes.cat



  

Primer plantejament

Calia: 
• Espai per passar entre bancals.(min 60 cms)
• Més espai de pas per entrar a l’hort
• Jardinera per al codonyer
• Lloc per a plantar fruiter (cítric)
• Emplaçament d’un compostador



  

Propostes:

Codonyer

Cítric

Punt aigua

Aromàtiques

Compos-
tador



  

Mètode de bancals aixecats de Gaspar Caballero

• Combina aromàtiques i 
flors amb les plantes de 
l’hort.

• No es trepitja mai la terra 
per no compactar-la.

• Reg per goteig.
• Capa de compost en 

superfície Acolxat.



  

• Construirem els bancals posant els 
suports a l’interior per a no molestar 
el pas

• Els farem d’una alçada de 30cms 
aproximadament.

• Faran 

Utilitzarem fusta per a construir els caixons per a  
les plantes



  

El Bancal per a les plantes aromàtiques

• Espigol
• Romaní
• Farigola
• Sajolida
• Espernallac
• Sempreviva
• Menta
• Tarongina
• .......

Podem utilitzar materials 
del camp, entorn, 
reciclats,.....

Secció



  

Fusta

Pedres
Teules

Totxos



  

Per als arbres podem construir jardineres amb materials 
naturals, i en les que hi puguin conviure altres plantes o 

flors



  

El mur de flors a l’hort

Aquí també podem aprofitar forces materials a reciclar!

● Proposo com a base uns palets fixats a la pared i 
penjar-hi diferents recipients fets segons la 
imaginació de cada nen o classe.



  

El compostador ✗ Tenint un compostador, 
podrem recuperar matèria 
orgànica per l’hort, tot recollint 
restes de herbes espontànies, 
restes del menjador, fulles 
caigudes, etc. 

✗ Tot allò que sigui orgànic en 
origen.

Les llombrius (o cucs), 
els fong, porquets de Sant 
Antoni i altres escarabats, 
junt amb l’aire i l’aigua, 
descomponent les restes 
orgàniques i produeixen el 
compost.



  

El podem construir 
amb fustes de 
palets.

Les nostres amigues 
treballadores!El compost, o 

fertilitzant!

Un sistema per cribar
 El compost



  

Regar, l’aigua és el més important a l’hort!

Aixetes de pas

Tub de reg 
amb goters

La resta d’espais els regarem a ma.

Punt d’aigua



  

Llavors o planter?

● Es interessant veure com creixen les plantes
● Hi ha moltes varietats al mercat que son hibrides, les seves llavors no donen 

fruit

Podem fer el nostre planter i construir una 
taula amb aquesta finalitat.



  

Eines

Guants

Regadora

Estris petits



  

La lluna i l’hort



  

La lluna i les diferents plantes



  

Com sabem la lluna com està? La lluna

Tipus de planta



  

La rotació i associació dels cultius

Fruits a la 1ª parcel·la
+ associacions favorables
Cucurbitàcies: carabassa, cogombre
Compostes: enciams, gira-sols 
Quenopodiàcies: espinacs, remolatxa.

Arrels a la 2ª
+ associacions favorables

Lilàcies: Alls,cebes, pastanagues.
Umbel.líferes: Pastanaga, àpit.

    Fulles a la 3ª
    + associacions favorables

    Solanàcies: Tomàquets, patates
    albergínies, pebrots.

   Flors a la 4ª
   + associacions favorables

   Crucíferes: cols, rave, naps
   Lleguminoses: mongetes, faves, 
   pèsols.

● Al tenir quatre bancals podrem seguir aquesta rotació de forma 
més fàcil

● Amb uns cartell ens assabentarem en tot moment del que tenim 
plantat: nom, família, sembra, collita,.....

4 bancals per a 4 grups de plantes d’hort



  

També tindrem en compte les necessitats de fems o 
compost que tenen cada tipus de planta:

Exemple:
 
● Patata, albergínia, col, api, espinacs, porro, moresc, pebrot, tomàquet...

Necessiten força adob.
● Alls, mongeta, ceba, enciam, rave, faves, 

Són poc exigent
● La resta considerem que son mitjanament exigents.



  

Associacions i classificació plantes
● Les plantes s’ajuden entre elles
● Repel·leixen insectes, deixen la terra millor per les que 

vindran després, utilitzen nutrients diferents,....



  

Quines plantes pertanyen a cada grup?

Quines plantes podem agrupar?



  

Que podem començar a plantar a partir de finals abril i 
maig?

En planter: En llavor:

Albergínies Mongeta

Pebrots Rabanitos

Carabassó Carabassa

Cogombre Pastanaga

Meló Moresc

Tomàquet

Enciam
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