Catàleg de Tallers
Propostes per a aproximar-nos al món de l'agricultura
ecològica i l'alimentació sostenible

Equip educatiu de L'OrtigacoopSCCL
Gener2021

Presentació de l'entitat
L’Ortigacoop SCCL és una cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucreque
neix amb la voluntat de dinamitzar i difondre l'agricultura agroecològica i el consum
sostenible.
L'Ortiga treballa a través d’una vessant productiva, que es concreta en laproducció
hortícola ecològicaa l’espai agrari de Can Monmany (Sant Cugat delVallès)i la distribució
de productes ecològics a través de circuits curts de comercialització, i una vessant
educativa, que es concreta en lespropostes formatives i d'inclusió socialdirigides a
centres escolars, instituts de secundària, persones en risc d'exclusió social i a la població
adulta engeneral.
A continuació presentem la nostra proposta de tallers i formacions dirigides a un públic
adult i/o familiar. Són propostes pensades per difondre els beneficis de l'agricultura
ecològica, l'alimentació sostenible i oferir eines per a desenvolupar recursos propis en
aquests àmbits. Els tallers es poden adaptar a col·lectius específics com persones en risc
d'exclusió social o persones amb discapacitat funcional.
Més informació www.lortiga.cat
Persona de contacte: Dulos Cruset Margarit
dulos@lortiga.cat

L'hort urbà ecològic en terrasses i balcons
Formació on aprendrem les bases per a gestionar
un hort urbà ecològic. Dirigit tant a persones que
s'estan introduint en la temàtica com a persones
que ja tenen un hort i volen resoldre dubtes i
problemàtiques. S'aportarà un dossier amb
referències i el calendari de cultius de L'Ortiga.
Objectius
• Adquirir les principals eines de maneig d’un hort urbà a través d’una mirada ecològica
(cultius, calendari,necessitats...).
• Conèixer exemples i reflexionar sobre les necessitats particulars dels horts urbans:
diferents continents (taules de cultiu, testos, horts verticals,...) i opcions desubstrats.
• Aprendre on buscar la informació bàsica sobre horticultura ecològica i horts
en terrasses i balcons.
Durada:2h-12h
Públic objectiu:adults
Requeriments tècnics:Projector, pantalla, 2 taules.

L'hort ecològic d'autoconsum
Formació on aprendrem les bases per a gestionar
un hort ecològic familiar. Dirigit tant a persones que
s'estan introduint en la temàtica com a persones
que ja tenen un hort i volen resoldre dubtes i
problemàtiques. S'aportarà un dossier amb
referències i el calendari de cultius de L'Ortiga.

Objectius
• Adquirir les principals coneixements pel maneig d’un hort familiar d’autoconsum a través
d’una mirada ecològica(disseny,cultius, calendari, necessitats, sòl i fertilitat,..).
• Transmetre els recursos necessaris per empendre un projecte d'hort d'aotuconsum.
Durada: 2-30h
Públic objectiu: adults
Requeriments tècnics: Projector, pantalla, 2 taules.

Construcció d'un hort vertical amb materials reciclats
Taller pràctic dirigit tant a adults com a
infants encarat a crear un petit hort
vertical que podrem col·locar en
qualsevol espai d'una terrassa o balcó.
L'estructura
es
construeix
amb
materials reciclats i és especialment
adequada per al cultiu de plantes
aromàtiques i petites hortalisses de
fulla.
Objectius
• Fabricar petits horts verticals introduir la producció dels propis aliments a les llars de les
famílies participants.
• Adquirir coneixements bàsics relacionats amb els substrats, el reg i la diversitat de cultius
de plantes aromàtiques i d'hortalisses.
• Oferir un espai creatiu per a famílies on infants i adults puguin compartir l'activitat.
Durada:2h-4h
Públic objectiu:adults, famílies i/o infants
Requeriments tècnics:3 taules

L'hort amb els cinc sentits
En aquest taller olorem, toquem, tastem les
verdures i fruites més diverses… Es dinamitza a
través de 3 racons de descoberta on els nens i
nenes podran anar descobrint el gust i l'olor de
les hortalisses, els colors i formes que es poden
utilitzar per a crear grans murals o utilitzar el
tacte per a poder començar a conèixer i
reconèixer noves hortalisses i fruites.

Objectius
• Conèixer la diversitat de colors, formes i varietats de les hortalisses de proximitat.
• Utilitzar tots els sentits per a descobrir els aliments frescos i aprendre a valorar-los.
• Oferir un espai creatiu per a famílies on infants i adults puguin compartir l'activitat.
Durada:2h
Públic objectiu:famílies i/o infants
Requeriments tècnics:3 taules.

La salut de l'hort ecològic: plagues i tractaments
Formació on conèixer temes relacionats amb
les principals problemàtiques de salut de
l’hort: com fomentar la biodiversitat,principals
plagues i malalties, accions preventives i tractaments
en agricultura ecològica. Un pastes més per a produirnos les nostres pròpies hortalisses!
S'aportarà un dossier amb referències.
Objectius
• Transmetre la visió holística de salut en agricultura ecològica per entendre l'origen dels
problemes de l'hort i encarar possibles solucions.
• Introduir-se en el reconeixement de plagues i malalties i els seus possibles tractaments.
• Observació directe de malalties i plagues
Durada:2-6h
Públic objectiu:adults
Requeriments tècnics:Projector, pantalla, 2 taules.

Con obtenir les nostres llavors i fer planter ecològic
En aquest taller ens introduirem en el
món de les llavors i la biodiversitat
agrícola: què són les varietats locals?
perquè és tant important la biodiversitat?
A nivell pràctic aprendrem com
seleccionar i conservar les nostres
pròpies llavors i com fer-nos el planter.

Objectius
• Adquirir els coneixements necessaris per a la correcta conservació de llavors.
• Adquirir els coneixements necessaris per produir planterecològic.
Durada:2-6h
Públic objectiu:adults
Material necessari:Projector, pantalla, 2 taules.

L'hort escolar, una oportunitat pedagògica
L’hortescolar és un mitjà, no un fi. És
per això que nosaltres somiem en un
món en que totes les escoles i centres
educatius puguin gaudir d’un espai
diferent d’aprenentatge, de màgia,
d’imaginació i participació.
No sabem com podem aprofitar un hort
escolar? Faltenrecursos?

Objectius
• Oferir les eines i recursos necessaris per a començar a plantejar i dissenyar un hort
escolar.
• Adquirir les principals coneixements pel maneig d’un hort escolar a través d’una mirada
ecològica.
• Oferir un ampli ventall de recursos pedagògics per desenvolupar en un hort escolar.
• Aprendre on buscar la informació bàsica sobre horts escolars.
Durada:2-30h
Públic objectiu:professionals de l'educació
Requeriments tècnics:Projector, pantalla, 2 taules.

