ELS HORTS ESCOLARS ECOLÒGICS

Mestr

Jornada tècnica
SABADELL, dijous 28 de juny de 2012
PRESENTACIÓ
Cada vegada hi ha més escoles que disposen d’un nou espai pedagògic:
l’hort ecològic.
Introduir en les escoles els diferents treballs que es poden fer en un
hort escolar i que sigui una activitat fàcil d’integrar en els projectes
escolars destinats a desenvolupar competències orientades a fer un ús
responsable dels recursos naturals, així com a tenir cura del medi
ambient.
Aquesta jornada, continuació de la que es va fer l’any passat, vol ser
un espai per donar a conèixer diferents experiències escolars d’horts
ecològics i materials de referència que facilitin l’aprofitament de tot
el potencial que ofereix l’hort escolar ecològic.

PROGRAMA
Presentació de la Jornada

9.50 h

Sra. Neus Ferreté, cap de l’Oficina Comarcal del DAAM al Vallès Occidental.

On i com fer l'hort: Diferents tipus de dissenys

10.00 h

Sra. Montse Escutia, enginyera agrònoma i autora del llibre “L’hort escolar ecològic”.

Pausa

11.30 h

Les escoles expliquen la seva experiència:
 Un projecte engrescador: els més petits treballen l’hort de l’escoles

12.00 h

Sra. Teresa Serra, mestra d’educació infantil. Escola Can Rull de Sabadell.

 Com treure el màxim benefici al projecte de l’hort a l’escola

13.00 h

Sra. Marta de Buen, educadora agroambiental. Escola Collserola i L’Olivera de Sant Cugat del Vallès.

Cloenda de la Jornada

14.00 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament mitjançant els Serveis Territorials del DAAM a
Barcelona (T: 93 409 20 90; A/e: cbollo@gencat.cat ; Contacte: Sra. Carme Bolló) o a través del servei de Preinscripcions de
Jornades del PATT de RuralCat.
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