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7a Jornada d’horts 
ecològics escolars

Divendres 27 de març de 2020
Sala de Graus de la Facultat d’Econòmiques

i Empresarials de la UdG

INSCRIPCIONS

● L’assistència a la Jornada és gratuïta
● Places limitades
● Cal inscriure’s per fer reserva de plaça, abans del dia 25 de març de 2020.
● Al web: http://www.girona.cat/caseta
● Al telèfon: 972 221 866 (La Caseta – Serveis Educatius)
● L’alumnat de la UdG cal que facin la inscripció a:
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Voluntariat/Inscriu-te

DL Gi 361-2020
#JornadahortsGi



Aquesta jornada vol ser el marc per donar a
conèixer diferents treballs, estudis i experiències
en temes d’horts ecològics, amb l’objectiu de
donar-ho a conèixer i posar-ho en comú amb el
professorat i la ciutadania interessada.

La jornada està adreçada al professorat d'educació
primària i secundària, estudiants universitaris,
educadors i educadores, personal tècnic de medi
ambient, agricultura, salut..., gent gran i ciutadans i
ciutadanes interessats per la temàtica.

Programa

9.15 h- Benvinguda institucional
A càrrec de representants de l’Ajuntament de Girona,
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, i Universitat de Girona.

9.30 h- Punts clau en el maneig de l’hort ecològic.
Jordi Puig Roca, pagès i ambientòleg. L’Espigall
@spigall, empresa de producció i assessorament
agrícola especialitzada en varietats locals.

10.30 h- Pausa esmorzar.

11 h- La petita gran història del naixement de l’hort a
l’escola Josep Dalmau Carles i la col∙laboració amb la
Fundació Drissa. Aaron Fortuny, director de l’escola
Dalmau Carles.

11.30 h- Hort i Cultura. Unitats didàctiques i recursos
pedagògics. Montse Bofill, mestra de l’escola Dalmau
Carles i tècnica en agricultura ecològica.

12 h- Hort ecosolidari de la UdG. Gemma Ros,
responsable de cooperació i voluntariat, de la Unitat
de Compromís Social de la UdG.

13 h- Visita a l’hort ecosolidari de la UdG. Andreu
Blanchar, responsable de l’hort


