
 
LLAVORS A GRAPATS 

Educació ambiental i agroecològica  
 

L'HORT ECOLÒGIC DE TARDOR- PROGRAMACIÓ CURS TARDOR 
2012 SABADELL - CAN CAPABLANCA 
 
Programació: 
 

Sessió Dia Horari Hores 
acum 

Temes i activitat. 

1 diumenge 
16 

Setembre 

10 - 13h 3 Podem plantar ara  tomaqueres?: l'hort de tardor. 
Les eines. 
Preparar el sòl (I): desbrossar i adobar. 

2 dilluns 
17Setembre 

19-21 5 Models agroalimentaris: agroecologia vs agricultura 
industrial.  
La biodiversitat en l'hort i el seu entorn.   
Pràctica: Biodiversitat a l'hort i al seu entorn. Situació i 
interpretació en el mapa.  

3 diumenge 
23 

Setembre 

10 - 13h 8 Preparar el sòl (II): passar la fanga i l'aixada. Els bancals 
Cordes i estaques. 
Sembrar i transplantar conreus de tardor: cols i 
pastenagues, apis, porros i espinacs..El  conreu dels 
calçots 

4 diumenge 
30 

Setembre 

10 - 13h 11 Què necessiten les plantes?  
El sòl, element fonamental en la agricultura ecològica . 
Tipus de sòls. El sòl de l'hort 
Substrats pel planter.  Tipus de llavors i sembra.  
Fem el llavorer: bledes, enciams, bròquils, escaroles, 
cebes  

5 diumenge 7 
Octubre 

10 a 13h 14 Preparar el sòl (III): passar el motocultor.  
El calendari de sembra i transplantament de tardor. Marc 
de plantació. Sembra i transplantament: adobs en verd, 
pèsols, faves, maduixeres  

6 dilluns 15 
Octubre 

19 a 21 h 16 Les plantes per famílies botàniques. Introducció a les 
rotacions.  
Pràctica: Aprendre a fer esqueixos de plantes 
medicinals 

7 diumenge 
21 Octubre 

10 - 13h 19 Tenir cura de l'hort. Escardar. Encoixinar.  
El compost 

8 diumenge 
28 Octubre 

10-13 22 Prevenció de plagues. Tractaments. Preparació d'un 
extracte de plantes 

9 5 
Novembre 

19-21h 24 Conreu de les plantes de tardor. 
Recursos a l'abast i visitar webs. 
Activitat pràctica: Vídeo de l' Etern Verdaguer i debat. 
 

10 11 Nov 10-13 27 Sembra d'alls. Conreu dels calçots. Manteniment i collita  
 
Llegenda 
 
Pràctica que realitzem professors amb alumnes a l'hort De 10 a 13h.  

Pràctica a l'aula  



 
 


