
     

L'HORT ESCOLAR: ENTORN D'APRENENTATGE

Modalitat: curs Activitat: 100040 Esdeveniment:  1995

Durada: 23 h (2'5 crèdits)                                                   Places: 15 mínim i 20 màxim.

DESTINATARIS: Professorat en  actiu  del  segon  cicle  d’educació  infantil,  educació
primària i educació secundària.

OBJECTIUS: 
• Conèixer els fonaments per ubicar i dissenyar un hort ecològic i escolar.
•  Conèixer les possibilitats que l'hort té com a context i recurs per a l'ensenyament- 
aprenentatge.
• Adquirir estratègies per a la utilització de l'hort  per atendre la diversitat de l'aula.
• Desenvolupar criteris entorn les conseqüències socials i  ambientals del  model  de
consum d'aliments actual i les possibles alternatives de consum responsable.
• Elaborar tasques competencials didàctiques  en relació a l'hort escolar.

CONTINGUTS: 
• L'hort escolar. Característiques i tipologies. Disseny, cultius i rotacions.
• L'hort en relació als diferents àmbits de coneixement.
• Impactes del consum d'aliments. Alternatives de consum responsable.
• Utilització  de  l'hort  en  diferents  situacions  d'aprenentatge.  L'hort  escolar  com  a
generador de recerques i projectes.

METODOLOGIA: 
Es treballarà a partir d'estratègies de caire expositiu, pràctiques experimentals i treball
de camp a un centre educatiu. A més, es deixarà un període de treball autònom al propi
centre,  individual  o  d'equip,  per  dissenyar  una  proposta  d'aplicació  didàctica
relacionada  directament  amb  l'hort  escolar  o  amb  una  recerca  experimental.  Està
prevista una sessió final, amb el ponent, per a la posada en comú i anàlisi d'aquestes
propostes o experiències duites a terme. 

Es  disposa  un  entorn  virtual  a  la  xarxa  Escola  2.0  per  tal  que  sigui  un  espai  de
comunicació entre els diferents membres del grup i per compartir materials d'interès.
L'adreça és http://escola2-0.org/group/curs-d-hort-2013-14?xg_source=activity

PONENTS: 
Ernest Fortuny Coll, mestre.
Montserrat Bau Puig, Gemma Casas Bosomba. Tècniques del consorci Mestral-GOB.
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LLOC, DATES I HORARI: 
23 d'octubre a la seu del CEP a Ciutadella, de 17.00 a 20.00 h
4 de novembre al CEIP Mateu Fontirroig de Maó, de 17.00 a 20.00h
11 de novembre a la seu del CEP a Ciutadella, de 17.00 a 20.00 h
23 de novembre al CEIP Mateu Fontirroig de Maó, de 09.30 a 13.30h
30 de novembre al CEIP Mateu Fontirroig de Maó, de 09.30 a 13.30h
13 de gener, al Molí del GOB a Maó, de 17.00 a 20.00h
13 de febrer, a la seu del CEP a Ciutadella, de 17.00 a  20.00h

CRITERIS  DE  SELECCIÓ: En  el  cas  que  hi  hagi  més  sol·licituds  que  places  es
prioritzarà la participació d'equips educatius de centre.

RESPONSABLE  DEL  CEP:  Josep  Domínguez,  assessor  de  secundària  (a/e
jdominguez@cepdemenorca.cat  )  
 

INSCRIPCIÓ: Fins al dia 16 de octubre de 2013 a través de la pàgina web del Portal
del  personal  de  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Universitats
(http://portaldelpersonal.caib.es).  La  llista  d’admesos es  farà  pública  el  dia  17 i  cal
confirmar1 l’assistència  o  renúncia  entre  els  dies  17 i  21  d'octubre a través  de la
mateixa pàgina web. Es recorda que la no confirmació de l’assistència suposarà la
pèrdua de la plaça. 

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ: Per obtenir la certificació els participants hauran
d’assistir a un mínim del 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8-17/01/02, Ordre
del  2  de  gener  de 2002) i  presentar  una proposta o memòria  d'aplicació  tenint  en
compte els continguts del curs. La data màxima de lliurament de la proposta o memòria
serà el 7 de febrer de 2014, via correu electrònic als assessors.

El  professorat  participant  haurà de presentar  una proposta o memòria d'aplicació a
l'aula  en  relació  als  objectius  i  continguts  del  curs.  La  inscripció  dels  participants
pressuposa l'acceptació d'aquesta condició.

1 Es  recorda  que  l’assistència  a  la  primera  sessió  és  obligatòria  i  l’absència  suposarà  l’eliminació  de  la  llista
d’admesos i permetrà l’entrada a altres sol·licituds en llista d’espera.
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