
HORT DEL MERCAT
CATÀLEG D’ACTIVITATS PER A ESCOLES
Curs 2022-2023



Projectes escolars

L’Hort del Mercat és un espai hortícola situat a la coberta del
Mercat de la Vall d’Hebron i la Teixonera. És un projecte singular
per la seva ubicació i les seves dimensions (1750 m2 cultivables).

Aquest espai vol ser un recurs educatiu i un espai comunitari per a
la ciutadania i especialment per als centres educatius (escoles,
instituts, Centres d’Educació Especial...). És per això que us
presentem un catàleg de propostes:

L’Hort del Mercat està obert a propostes d’entitats i col·lectius, i
també d’escoles que vulguin desenvolupar projectes hortícoles en
alguns dels bancals de l’hort. El projecte pot consistir en la
realització d’un o varis cultius o algun servei al conjunt de l’hort. 

La comissió de seguiment aprovarà i assignarà un espai per a la
realització del projecte i es comptarà amb la infraestructura i el
suport de l’equip de dinamització de l’hort. 

Més informació i per presentar el projecte omplint un document
que es facilitarà, dirigiu-vos a aquest enllaç :

http://hortdelmercat.barcelona/projectes/

PROPOSTES



MÉS INFORMACIÓ: Laura Expósito / 623 46 23 20
hortdelmercat@tarpunacoop.org

www.hortdelmercat.barcelona

T
A

R
P

U
N

A

Itineraris i tallers

Projectes d’Aprenentatge i Servei (APS)

Treballs de recerca

Disposem d’un programa d’activitats adaptades a grups d’edats, que
inclouen tallers pràctics. La durada aproximada de cada activitat és de
2h. Veieu a continuació l’oferta d’itineraris formatius que s’ofereixen.

Per alumnes de 4t d’ESO, relacionats amb l’agricultura ecològica i la
producció d’aliments amb finalitats socials.

Oferim els recursos de l’hort i suport tècnic a alumnes que vulguin fer els
treballs de recerca relacionats amb els horts urbans: assajos amb cultius,
adobs, reg, compostatge o cultiu de plantes oblidades, entre altres.



Fitxes dels itineraris i tallers

ITINERARI:

EL JARDÍ DELS SENTITS 
I PLANTES
AROMÀTIQUES

RECOMANAT PER:

Especialment indicat per a joves 
i grans a partir de 12 anys

DATES DE REALITZACIÓ:

Tot l’any

1.

Conèixer les principals plantes aromàtiques
Aprendre a propagar vegetativament les plantes aromàtiques
Potenciar la percepció de la natura des dels sentits de l’olfacte, el gust i el tacte.
Desenvolupar la capacitat d’observació de la natura.
Relacionar les olors i el tacte amb processos naturals.

OBJECTIUS GENERALS

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Identificarem a l’hort les plantes aromàtiques existents. Les persones participants realitzen l’itinerari 
a partir d’un plànol on s’indiquen els punts d’interès. Com a mínim n’hi haurà els següents tipus:

1. Zona de compostatge (compost madur i compost fresc).
2. Plantes aromàtiques que desprenen l’olor en tocar-les (labiades): sàlvia, menta, espernallac, 
farigola, majorana, orenga, marialluïsa, etc).
3. Plantes aromàtiques que desprenen olor en trencar-les (api, all, ceba, llaurar).
4. Plantes culinàries de gust picant (morritort, rúcula, rave, mostassa).
5. Plantes amb tactes particulars (sàlvia= vellut, marialluïsa= aspre, ...)

A cada punt d’interès es recomana observar amb algun o varis dels sentits de l’olfacte, el gust i el tacte i 
es demana que descriguin amb paraules el que han percebut. Posada en comú final de les percepcions i 
també de les sensacions i emocions que han sentit.

6. Introduir els conceptes de reproducció vegetativa.
7. Per grups reduïts realitzen esqueixos
L’activitat finalitza amb l’etiquetatge dels esqueixos que es poden emportar a l’escola per tenir-ne cura 
o bé deixar-los a l’hort per recollir-los quan estiguin arrelats.



Fitxes dels itineraris i tallers

ITINERARI:

EL CICLE DE LA VIDA

Conèixer el cicle de la matèria orgànica i dels nutrients a la natura.

Identificar diferents tipus de matèria orgànica: viva, morta, en descomposició, madura i humus.

Relacionar el cicle de la matèria orgànica amb la fertilitat dels sòls i cultius i amb l’acció dels 
microorganismes.

OBJECTIUS GENERALS

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Itinerari guiat amb els següents punts d’interès:

1. Fotografia d’un bosc a partir de la qual es reflexiona sobre què passa amb les fulles dels arbres quan 
s’assequen, els participants dedueixen i visualitzen el cicle de la matèria orgànica a la natura.

2. Hort on s’observa els vegetals vius i la matèria que els compon, es reflexiona sobre per què en diem 
matèria viva, quins components i elements químics conté.

3. Restes vegetals riques en carboni (matèria morta que es descompon lentament), es reflexiona sobre 
per què es descomponen lentament i no fan una olor molt intensa. S’introdueix, si el nivell s’escau, el 
concepte de lignina.

4. Restes del mercat o de cuina en putrefacció, riques en nitrogen i aigua, matèria morta que es
descompon ràpidament i emet olors intenses. Es comparar amb el punt anterior i es discuteix per què 
l’aspecte i la olor és tan diferent.

5. Residu fresc en procés de compostatge, es compara amb el residu fresc i les condicions diferents en 
les quals s’està descomponent (aire, humitat i estructurant).

6. Compost madur.

7. Mòdul de cultiu de bolets on s’observa el fong, les seves hifes i carpòfors. Es reflexionar sobre quin és 
l’aliment que permet créixer el bolet.

8. Sòl o substrat, es proposa reflexionar sobre quin efecte té afegir alguns dels residus al sòl o substrat. 
A cada punt es valora la mostra amb la vista, la olor i el tacte si és possible. S’emplena una fitxa 
d’observacions individualment o per grups petits i es posa en comú

RECOMANAT PER:

Especialment indicat per a joves 
i grans a partir de 12 anys

DATES DE REALITZACIÓ:

Tot l’any

2.



Fitxes dels itineraris i tallers

ITINERARI:

LA BIODIVERSITAT

Conèixer les relacions entre els éssers vius, plantes, herbívors, depredadors, paràsits, des 
componedors.

Conèixer el concepte d’equilibri de poblacions.

 Entendre el concepte de variabilitat genètica

OBJECTIUS GENERALS

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Itinerari guiat amb els següents punts d’interès:

1. Fotografia amb un bosc: observar i comptar el nombre d’éssers vius i el nombre d’espècies diferents 
que s’observen. Cal anar més enllà dels vegetals i imaginar altres éssers vius, com insectes, ocells, 
depredadors, i microorganisme. Reflexionar sobre les relacions entres els éssers vius (xarxa tròfica).

2. Fotografia de gossos d’una raça i gossos de diferents races. Preguntar en quin dels casos hi ha més
biodiversitat. Introduïm el concepte de variabilitat genètica dins d’una mateixa espècie.

3. Parcel·la d’hort amb un sol cultiu: fer la mateixa observació i posar en evidència les diferències amb 
el bosc. Reflexionar sobre com és l’equilibri en un hort amb monocultiu, com són les xarxes tròfiques i 
que passaria si apareix un organisme que s’alimenta del cultiu (concepte de plaga i desequilibri). 
Pensar què es podria fer per què l’hort s’assembli més a un bosc en equilibri.

4. Plantes insectari de l’hort (boixac, tabac, herba de St. Jordi, clavell de moro, etc), observar els
organismes que s’hi aixopluguen

5. Mostrar la plaga de conills d’Austràlia i reflexionar sobre per què es va trencar l’equilibri. Introduir 
el concepte de plantes invasores.

RECOMANAT PER:

Adaptable a totes les edats

DATES DE REALITZACIÓ:

De primavera a inicis de tardor

3.



Fitxes dels itineraris i tallers

ITINERARI:

QUÈ ÉS L’AGRICULTURA 
ECOLÒGICA?

Entendre què és l’agricultura ecològica i la diferència amb l’agricultura convencional.

Conèixer el concepte d’equilibri de poblacions.

Entendre el concepte d’alimentació sostenible

OBJECTIUS GENERALS

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Visita a l’hort identificant els elements bàsics de l’agricultura ecològica.

1. Sistema de cultiu: Rotació de conreus; associació de cultius; utilització òptima dels recursos 
naturals...

2. Les verdures: identificar un cultiu d’una varietat local de l’hort i preguntar què el fa diferent de
l’agricultura convencional. Fer tastar la varietat i explicar per què és diferent, la varietat i per què ens
ajuda a fer una agricultura amb menys problemes de plagues.

3. La fertilització orgànica: visita a la zona de compostatge de l’hort, explicar breument el procés de
compostatge i observar i tocar el compost. Explicar per què cal tornar al sòl o substrat els nutrients.
4. La biodiversitat: en un dels punts amb plantes insectari, identificar-les i reconèixer per què són útils 
per a l’hort ecològic. Observar insectes útils i identificar-los.

5. Els extractes vegetals per controlar les plagues: observem els preparats que s’estan fent a l’hort per
fortificar les plantes i evitar les plagues i malalties. Diferència amb els productes químics de síntesi:
persistència i risc per la salut (explicar la història del DDT i el llibre “Silent spring”).I explicació de la
importància de les plantes companyes.

RECOMANAT PER:

A partir de 12 anys.

DATES DE REALITZACIÓ:

Tot l’any

4.


