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construcció que se van amontonant i 
observar com les màquines i camions 
els van carregant.

3. La tercera visita obligada serà anar 
a un centre de jardineria a cercar 
compost, entenem per compost el 
fems o l’adob natural. Aquest l’hem 
de mesclar amb una cinquena part 
d’arena i el posarem a les parades 
( recordau que tenen 60cm) fent un 
crestal d’uns 4 a 8 cm també hi po-
dem mesclar un poc de palla.

4. Per poveir-mos de les verdures 
que volem sembrar podem aprofitar 
per sortir de passeig un diumenge 
matí a alguns dels mercats que tro-
bam a molts dels nostres pobles i allà 
directament del pagès  comprar els 
planters que volem sembrar al nostre 
hort. Així la família pot disfrutar d’un 

SI volem, podem integrar l’experiència 
de l’hort que feim a l’escola per integrar-
ho a la vida familiar, és una manera en-
riquidora d’apropar la família a l’escola 
i al mateix temps amb aquesta expe-
riència  aconseguirem que els nostres 
fills siguin els protagonistes a l’hora de 
fer l’hort, el nin serà el motor de que la 
família participi en el desenvolupament 
d’una activitat que ha nascut que té les 
arrels ( mai millor dit ) en l’escola.

Es tracta de fer un hort ecològic a casa. 
És una experiència fàcil de dur a terme 
i amb la que hi poden participar tots els 
membres de la família sense importar 
l’edat, o la força física. També podrem 
engrescar els veïns, si els convidam a 
admirar la producció del nostre hort.

Per poder començar aquesta experièn-
cia sols necessitam conèixer els prin-
cipis bàsics del tipus d’hort que anam 
a preparar, el terreny, els materials mí-
nims que necessitam i els llocs on hem 
d’anar per proveir-nos.

 Per començar el muntatge de l’hort ne-
cessitarem un petit espai de terra, un 
raconet petit que queda al fons d’un 
corral, o el passadís on posam el cotxe, 
o el trosset de terra que tenim a l’ados-
sat...

1. Necessitam un tros de terra amb un 
mínim d’amplada, hem de fer dues fran-
ges de 60cm cada una, amb una franja 
central de 30cm, en aquesta franja hem 
de col·locar les bovedilles o bigades ma-
llorquines de 40 cm que ens permetran 
anar-hi per damunt. La llargària de les 
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franges dependrà  de l’espai de terra 
que tinguem.

Tenir un hort ecològic a casa és com 
tenir un petit jardí ja que hi trobarem 
diferents tonalitats de verds (lletugues, 
bledes, pebrers, cols...), els alegres 
colorins de les flors i les olors de les 
plantes aromàtiques.

2. Els materials per a la construcció 
de l’hort són pocs, una compreta a 
la ferreteria ens proveirà de fil d’em-
plomar. A la fusteria anirem a cercar 
estaques que ens serviran per deli-
mitar les franges de les parades de 
l’hort. Un altre horabaixa o dissabte 
matí podem aprofitar per visitar una 
fàbrica de materials de construcció, 
juntament amb els nostres fills, ja que 
per a ells serà una experiència enri-
quidora, allà comprarem les bovedi-
lles i els nostres fills podran compro-
var la gran quantitat de materials de 

l’hort escolar com a 
experiència familiar



d e s e m b r e > > 2 0 0 8

C e n t r e  d e  P r o f e s s o r a t  d ’ I N C A C A N TA B O U > > 2 9

�7

matí de passeig i també proveir-nos de  
la fruita i verdura de la setmana. És un 
bon moment per començar a pensar 
que ja falta poc perquè el nostre hort 
comenci la seva producció.

Ara arriba l’hora de posar-nos a fer la 
tasca: 

Primer amb una xapeta hem de re-
moure la terra i llevar les pedres, des-
prés posar l’adob i la palla mesclada 
fent un crestall, col·locar les bovedilles 
per tenir un passadís per on trepitjar, 
posar les estaques i el fil d’emplomar, 
( ah! i aquells que vulguin posar reg 
ara és el moment). Entre bovedilla i 
bovedilla sembrarem les plantes aro-
màtiques i les flors i al crestall les 
plantetes. 

Sembla complicat quan és la prime-
ra vegada que ho hem de fer però no 
oblideu que comptarem a l’ajuda del 
nostre fill que és el que vertaderament 
coneix com s’ha d’anar fent per mun-
tar l’hort perquè ell ho ha treballat a 
l’escola, i sap com s’han d’anar posant 
els diferents elements que conformen 
l’hort. Nosaltres, la resta de la família 
seguirem les seves indicacions i posa-
rem la força física i la il·lusió i el nos-
tre fill se sentirà autor i protagonista 
d’aquesta experiència.

Ràpidament comprovarem com les 
verdures i plantes es van convertint en 
cebes, lletugues, bledes, espinacs...i 
com poc a poc es crea un petit hort i 
un jardinet.

Les feines de manteniment són míni-
mes, comprovar que la parada tengui 
humitat, normalment no apareixen 
males herbes i si és el cas cal llevar-
les.

Per altres dubtes tècniques que po-
gueu tenir tal com les distàncies que 
cal posar entre les verdures que sem-
bram o la verdura que cal posar a ca-
da parada podeu passar per l’escola i 
vos ajudarem a resoldre’ls.

A l’escola hem comprovat que els nins 
que participen en la creació i manteni-
ment de l’hort se senten orgullosos de 
les verdures que han cuidat, ho sen-
ten com a qualque cosa  seva i a vega-
des ens sorprenen quan s’atreveixen 
a un impossible menjar les verdures 
que han sembrat.

Començarem l’hort a la tardor, quan 
els horabaixes encara són càlids i els 
infants en sortir de l’escola encara te-
nen temps de jugar amb la terra i les 
plantes: sembrarem les aromàtiques ( 
espígol, sàlvia, tem moraduix, romaní, 
menta...)  podem aprofitar per expli-
car al fills que la majoria d’aquestes 
plantes s’utilitzen tradicionalment a la 
cuina mallorquina i que pensin com 
l’oloreta de moraduix ens recorda els 
aguiats amb “pilotes” i les albergínies 
farcides... El tem ens recorda al xot, i 
si posam un ramellet d’aquestes her-
bes aromàtiques dins la panxa d’un 
peix traurem un dinar suculent. Tam-
bé els alls acabats de collir o el juli-
vert, o les faves tendres, les cebes... i 
les altres verdures acabades de collir 
ens proporcionaran una nova sensa-

ció, consumir de la paradeta a la taula 
sense intermediaris... un plaer.

Finalment, si podem fer quatre para-
des bàsicament necessitam saber que 
una de les parades l’anomenarem de 
solonàcies i hi sembrarem les temà-
tiques, pebres, albergínies. Una altra 
parada serà la de les umbelà·liferes 
o lilàcies i posarem pastanagues, api, 
cebes, porros, alls. L’altra l’anome-
narem lleguminoses o crucàferes hi 
sembrarem mongetes, pèsols, faves, 
cols, raves. Finalment les quenopodi-
dàcies o curcubitàcies  hi sembrarem 
lletugues, bledes, espinacs, carabas-
sons, cogombres.

Si vos han quedat qüestions per resol-
dre, no dubteu de passar per l’escola i 
vos ajudarem a fer el vostre hortet.


