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1. Introdución
A elaboración dun documento sobre a sistematización do proxecto de
Horta Escolar fundaméntase na necesidade da réplica desde proxecto
noutros centros da cidade de Vigo.
O obxectivo deste documento é o de ser una ferramenta flexible de
apoio as mestras e mestres dos centros de ensino e ao resto dos
axentes implicados na implementación de hortas escolares.
Por outro lado pretende aportar coñecementos e procedementos na
temática abordada, baseados sempre na experiencia realizada.
O documento estrutúrase en tres partes. En primeiro lugar a través
dun

esquema

de

“preguntas/respostas”

recóllese

e

analízase

a

experiencia do proxecto de EEI Monte da Guía, servindo como eixo
principal do proceso principal da sistematización. En segundo lugar
expóñense as conclusións e aprendizaxes de cara a futuros proxectos
similares. E en terceiro lugar apórtase un pequeno manual para a
realización dunha horta, elaborado por Belén Fervenza, agricultora
ecolóxica e monitora do proxecto, así como material complementario
para a recollida da información e consulta.
1.1. Para que queremos sistematizar?
Para poder reproducir o proxecto dunha Horta Escolar en centros de
ensino.
1.2. Que experiencia queremos sistematizar?
A experiencia realizada pola EEI Monte da Guía no curso escolar
2014-2015.
1.3. Que

aspectos

principais

desta

experiencia

imos

a

sistematizar?
Recóllese o proceso dende a orixe do mesmo, pasos dados,
actividades realizadas, puntos fortes, carencias, leccións aprendidas e
por último a avaliación.
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2. Recuperación do proceso vivido.
2.1. Como xurdiu a experiencia?
O proxecto “Cos pés na terra” xurde na EEI Monte da Guía no curso
escolar 2014-2015, baixo o paraugas de “Voz Natura”, e como
continuidade de un proxecto anterior denominado “Con ollos de peixe”.
Despois do anterior proxecto, a escola estaba sensibilizada sobre a
problemática ambiental, e decidiuse acometer o novo proxecto, nesta
ocasión co eixo central dunha horta escolar.
As

actividades

escolar:

ambientais

reutilización

de

comezaron

materiais

de

paralelamente
refugallo,

co

curso

sementando

leguminosas, visitando a horta urbana de Teis... pero o proxecto da
horta non acada entidade propia ata o outono de 2014, no que a
dirección da escola ponse en contacto con Amigos da Terra e
Impórtanos para establecer as posibilidades de colaboración.

Realízanse varias reunións e visitas, e faise un estudo do terreo da
escola e das posibilidades para a horta.
Impórtanos e Amigos da Terra asumen a colaboración co proxecto
aportando financiación para a contratación dunha persoa para a
dinamización e monitorización das actividades, cunhas dúas visitas ao
mes ao centro e o apoio a través de teléfono e correo electrónico.
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Ademais

desta

monitora,

varios

traballadores

e

voluntarios

participaron nas actividades de maneira puntual.
2.2. Canta xente estivo implicada?
No proxecto analizado o tamaño do centro foi moi relevante, xa que
ao tratarse dunha escola pequena facilitou moito a participación de
todas as nenas e nenos.
Participantes:
 Alumnas e alumnos da EEI Monte da Guía
 Directora e mestras
 Familias
 Conserxe
 Monitora da horta
 Persoas e colectivos colaboradores

O número de participantes foi de 62 nenas e nenos pertencentes ao
2º Ciclo de Educación Infantil da EEI Monte da Guía.
Por outra banda, as directamente implicadas na realización da horta
foron a directora e mestras da escola.
As familias dos nenos e nenas da escola tiveron unha importante
participación, tanto nas actividades como na preparación e mantemento
da horta durante todo o ano.
Unha figura importante nun proxecto destas características é o
conserxe do centro xa que é a persoa que, non tendo unha
responsabilidade directa na horta, é moi necesario para tarefas de
mantemento (rego, vixilancia) nos períodos nos que non hai outras
persoas no centro. Dáse a circunstancia de que o conserxe muda cada
seis meses, polo que non sempre é a mesma persoa coa que se ten que
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contar para estas labores de apoio. Un dos conserxes da escola
implicouse moito no proxecto da horta, pero a outra persoa non.
Como xa se indicou, a campaña Impórtanos facilitou a monitora que
deseñou a horta e realizou moitas das actividades, Belén Fervenza. Esta
persoa achegábase á escola dúas veces ao mes, e planificaba o traballo
a

realizar

entre

cada

visita.

Considérase

que

esta

figura

é

imprescindible no comezo do proxecto, e mesmo nas avaliacións
indícase que sen a súa participación non se podería ter desenvolvido tal
e como foi.
Por último o proxecto contou coa colaboración de persoas e
colectivos que participaron ou dinamizaron algunhas actividades: horta
urbana de Teis, horta do Centro de dia Atalaya, Comunidade de Montes
de Teis, Plan Comunitario de Teis, Amigos da Terra, Cesar Lema, Antón
Lois.

2.3. Cales foron os obxectivos?
Os obxectivos enunciados no proxecto da EEI Monte da Guía foron:


Espertar o interese das nenas e nenos polo seu entorno máis
próximo, así como aprender a valoralos e conservalos.



Educar na sensibilidade ambiental contribuíndo ao coidado e
mellora do entorno.



Aprender como se cultivan os alimentos.



Coñecer as características das plantas das que nos alimentamos.
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Concienciar ao alumnado sobre a necesidade de realizar un uso
razoable sostible dos recursos naturais.



Dar a coñecer ao alumnado os diferentes roles das mulleres
rurais.



Dar a coñecer a importancia da función da muller nos sistemas
alimentarios.



Valorar os “saberes empíricos” que no medio rural foron pasando
de xeración en xeración.



Promover hábitos de alimentación e consumo saudables e
respectuosos có entorno.



Valorar os produtos locais e a gastronomía caseira e natural.



Achegar ao alumnado á realidade do medio rural, con especial
incidencia no máis próximo a súa poboación.



Diferenciar actividades realizadas por persoas das realizadas de
maneira industrial en relación ao cultivo e transformación do
froito e/o produtos.

Non é posible controlar todos os factores de cada centro que decida
levar a cabo o proxecto, pero si se pode aprender cada vez un pouco
mais das experiencias previas. Das entrevistas cos diferentes axentes
implicados dedúcese que este foi un dos puntos febles que compre
corrixir para establecer os obxectivos en proxectos no futuro.
A modo de referencia algunhas destas eivas foron:


Non contar coa participación e implicación das familias, xa que
tiveron moita mais participación da prevista e sobre a marcha
tívose que estruturar o seu espazo no proxecto, incluíndo a
formación sobre a horta na escola de familias. Teñen que definirse
os obxectivos para este colectivo.



Non

contar

cos

obxectivos

da

“Educación

para

o

Desenvolvemento” da campaña Impórtanos, no que se deberían
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traballar

conceptos

como

a

pegada

ecolóxica

ou

o

desenvolvemento sostible.
2.4. Como se levou a cabo o proxecto?
Na horta da EEI Monte da Guía traballouse como unha actividade
continuada, durante todo o ano, pero avanzando cara o enfoque global
integrando outras temáticas ambientais como os residuos.
Seguiuse unha metodoloxía activa e participativa, incorporando tanto
as técnicas como as estratexias necesarias, obtendo a información a
partir da experiencia e dos datos proporcionados.
Unha parte importante das actividades foi realizada polas familias e
mestras (por exemplo a preparación de bancais) mentres que as
alumnas e alumnos realizaron as tarefas mais sinxelas como plantar as
sementes.
A planificación inicial do proxecto estruturouse en base a
actividades de aula e actividades de exterior.
MES

ACTIVIDADES DA AULA

ACTIVIDADES DE EXTERIOR

Xuño - Xullo



Revisión do proxecto e traballo de organización por niveis

Setembro







Preparación do material e distribución do traballo
Traballo fundamentación proxecto nas aulas
Visitas ao centro de persoas en relación ao tema
Motivación das familias para os equipos da horta
Establecer un calendario de cultivos

Outubro








Caderno viaxeiro
Blog e Tics
“Ollos Verdes” -1
3R
Actividades aulas
Tipos agricultura









Caderno viaxeiro
Blog e Tics
Ollos verdes 2
3R
Actividades aulas




Limpeza da zona de
traballo da horta
Visita horta urbana Teis



Caderno viaxeiro



Horta e xardín:

Novembro

Decembro
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Revisión do estado do
xardín e da horta
Criterios uso e limpeza
ferramentas
Visita horta centro día
Estación meteorolóxica
–pluviómetro - compás.
(sol e auga):
observación sistemática
todo o curso
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Blog e Tics
Ollos verdes 3
3R
Actividades aulas








Espantallos pola Paz
Caderno viaxeiro
Blog e Tics
Ollos verdes 4
3R
Actividades aulas





Plantación de sementes
na horta
Catalogación árbores
Equipos horta

Febreiro








Entroido na horta
Caderno viaxeiro
Blog e Tics
Ollos verdes 5
Actividades aulas
3R





Equipos horta
Horta e xardín
Catalogación árbores

Marzo








Ollos verdes 6
Actividades aulas
3R
Obradoiros cociña
Caderno viaxeiro
Blog e Tics



Visita centro día:
colaboración horta
Equipos
Xardín
Catalogación árbores
Bebedeiros e
comedeiros paxaros



Obradoiros cociña/Libro
receitas
Blog e Tics
Caderno viaxeiro
Ollos verdes 7
Actividades aulas
3R






Coidado da horta e do
xardín
Equipos familia - horta
Xardín
Horta urbana Teis: visita

Espantallo Amigo Neira Vilas
Obradoiros cociña/Libro
receitas
Caderno viaxeiro
Blog e Tics
Ollos verdes 8
3R
Actividades aulas






Código QR árbores
Xardín
Equipos horta
Verdegaia: visita

Concurso fotos
espantallo
Obradoiros cociña/Libro
receitas
Caderno viaxeiro
Blog e Tics





Código QR árbores
Xardín
Equipos horta

Xaneiro

Abril






Maio









Xuño














confección de carteis
Sabores, olores e cores

Non foi posible realizar todas as actividades planificadas por
diferentes circunstancias (choiva, orzamento, falta de tempo).
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As actividades finalmente realizadas foron as seguintes:
Actividades agrícolas:
 Preparación da horta: medir, decidir cultivos, rego, bancais...
 Primeira xornada de sementeira
 Preparación dos bancais
 Establecemento do calendario de traballo
 Preparación do material necesario para a horta: ferramentas,
abono, substrato, compost, sementes e bulbos
 Transplantar as plantiñas dos sementeiros á horta
 Plantación dos bulbos de flores
 Plantar as fabas XL e as ceboliñas
 Organizar ben os bancais e poder logo facer unha rotación de
cultivos axeitada cara ó futuro
 Plantación de sementes de cabaciñas, de xirasoles e de moitas
flores diferentes nos botes baleiros de iogur.
 Baixar á horta o xermolado da quenda anterior: leitugas,
remolachas, pementos, tomates...
 Plantación de plantas aromáticas e medicinais
 Plantación de papiros
 Transplantar tomates, espinacas, remolacha e berenxenas.
 Plantación de tomates “cherry” e pementos de Padrón
 Plantación de cabazas para a Noite de Defuntos
 Plantación de fresas
 Recollendo e degustando os chícharos
 Recolleita de tirabeques e fabas
 Recolleita de plantas aromáticas, secado e preparación
Actividades complementarias:
 Elaboración de carteliños para a Horta
 Coñecendo e diferenciando as sementes (cores, tamaños, etc.)
 Realización de espantallos
 A importancia da auga na horta e no planeta
 Estudando as miñocas e a súa interrelación coa horta: o
compost
Outras actividades:
 Escola de familias
 Arte-Lixo (“3R”)
 Samaín Verde (Noite de Defuntos ou dos Calacús Verde)
 Libro viaxeiro dos remedios naturais
 Land Art e Horta
 Apadriñamento das árbores da escola
Saídas:
 Visita á horta urbana de Teis
 Plantación de árbores na Madroa coa Comunidade de Montes de
Teis
 Visita á Fundación Sales
11
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Para proxectos futuros a planificación deberá facerse de forma
prudente e analizando os recursos e condicionantes específicos de cada
centro, non pretendendo acadar no primeiro ano moitos obxectivos e
actividades, e entendendo a horta escolar como unha ferramenta e
como parte dun proceso maior.
2.5. Tomáronse notas da experiencia?
O proxecto recóllese no documento elaborado pola EEI Monte da
Guía, presentado á edición anual de “Voz Natura”
Non se creou un material escrito específico que facilitase a
continuidade e seguimento posterior da horta en novos cursos escolares
ou noutros centros, pero se recolleron todas as experiencias no Blog da
escola http://montedaguia.blogspot.com.es, o
http://queroteverde.blogspot.com.es,

e

no

blog Quérote

rexistro

verde

fotográfico

de

actividades.

Para emendar en parte as fallas da recollida da información é polo
que se realiza esta ferramenta de sistematización, e especialmente o
anexo elaborado por Belén Fervenza no que se recollen os principais
pasos para o deseño dunha horta escolar.
2.6. Canto tempo se empregou?
A Horta Escolar da EEI Monte da Guía levouse a cabo durante o curso
escolar 2014-2015, pero as actividades específicas da horta comezaron
no mes de febreiro, polo que moitas actividades previstas tivéronse que
reformular e adaptar ao ritmo escolar (vacacións, outras actividades).
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Un problema detectado foi a incidencia da climatoloxía no proxecto,
xa

que

as

choivas

impediron

en

algunhas

ocasións

o

traballo

programado.
2.7. Canto espazo foi necesario?
A EEI Monte da Guía é un centro privilexiado no que se refire ao
espazo exterior, cunha extensión de 1.400 m2 con diversas zonas
diferenciadas: xogos infantís, areeiros, zona verde con arbustos e
árbores e zona de horta.

2.8. Canto diñeiro se investiu?
O proxecto da EEI Monte da Guía tivo os seguintes custos:
Dotación de Voz Natura ...................................................... 1.876,00 €
Coordinación, desprazamentos e monitora por conta de Amigos da
Terra/Impórtanos .................................................................. 945,35 €
TOTAL ............................................................................ 1.445,35 €

No orzamento inicial non se tiveron en conta determinados gastos
que finalmente se realizaron, como o autobús para asistir á plantación
de árbores.
Como eiva principal detéctase a falta de rexistros económicos
exactos

do

proxecto,

sobre

todo

na

parte

correspondente

a

ferramentas, sementes, substratos e materiais varios, xa que moitos
foron aportados por diferentes persoas participantes no proxecto.
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3. Conclusións e leccións aprendidas
A integración da educación ambiental nos centros de ensino é un
aspecto contemplado dende diferentes perspectivas en con distintos
obxectivos nas distintas comunidades educativas.
Podemos establecer múltiples gradientes da transversalidade da
educación ambiental na escola, pero para simplificar a clasificación de
cada centro centrarémonos nos seguintes:
Non se realizan actividades específicas de educación ambiental
e o seu tratamento é unicamente a base de libros de texto e
material xenérico.
Exemplo: clase de coñecemento do medio.
Realízanse actividades de forma puntual.
Exemplo: celebración do día do Medio Ambiente.
Establécese o centro escolar como “ecolóxico”, pero non existe
implicación curricular.
Exemplo: a dirección do centro e as mestras e mestres
promoven a ecoloxía cunha horta escolar, viveiro de árbores...
en moitas materias.
A educación ambiental ten un tratamento transversal e é o
eixo estrutural do proceso do ensino/aprendizaxe.
Exemplo: o proxecto de centro da EEI Monte da Guía.
A escola constitúese como promotora do desenvolvemento
sostible da comunidade.
Exemplo: a escola é a que traslada ao resto da comunidade a
filosofía ambiental, implicando a familias, colectivos do barrio,
veciños....

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Estes niveis deben entenderse non como clasificacións estáticas,
senón como unha guía dentro dun proceso dinámico.
Cada centro de ensino deberá analizar en cal dos niveis se sitúa no
comezo do proxecto e cara onde quere camiñar neste sentido.
3.1. Participantes
Para os novos proxectos recoméndase a identificación previa de
todos

os

axentes

implicados,

indicando

a

implicación

responsabilidades de cada un.
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e

3.2. Obxectivos
Os obxectivos non serán os mesmos se o centro realiza as
actividades da horta de forma puntual que si a horta escolar é unha
ferramenta dentro dun proxecto integral ambiental.
Do mesmo xeito, á hora de enunciar os obxectivos debemos definir si
a horta escolar ten como destinatarios finais aos nenos e nenas, e si o
seu obxectivo e “finalista” en función dos e das alumnas ou ben si os
destinatarios son o conxunto da comunidade escolar e polo tanto os
seus obxectivos son máis “xeralistas” e se pretende implicar ao
conxunto dos axentes que forman a comunidade e mesmo o ámbito
social no que desenvolven a actividade. Por exemplo:


Obxectivos finalistas: aprender como se cultivan os alimentos,
coñecer características das plantas da horta.



Obxectivos xeralistas: mudar hábitos de alimentación, mudar
hábitos de consumo nas familias e na comunidade.

É

igualmente

importante

definir

os

destinatarios,

xa

que

os

obxectivos non serán os mesmos se o proxecto está dirixido por
exemplo aos niveis de educación infantil que a primaria ou secundaria,
nin se tratará de igual modo un proxecto para dúas aulas que para todo
o centro.
Polo tanto, para cada proxecto de Horta Escolar hai que revisar os
obxectivos tendo en conta:


O nivel de transversalidade do proxecto.



Os destinatarios: niveis educativos e número de participantes.



Os intereses e implicación das mestras e mestres.



Os intereses e implicación das ANPAs.



Os intereses e implicación do resto da comunidade escolar:
persoal non docente, AAVV, outros colectivos do barrio.



Os obxectivos dos colectivos colaboradores (no proxecto da EEI
Monte da Guía: Voz Natura, Impórtanos, Amigos da Terra).
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3.3. Metodoloxía e planificación
Dentro dunha programación de educación ambiental, a horta escolar
dun centro é un recurso cada vez mais coñecido e empregado.
Nos centros é evidente que teñen que prevalecer os criterios
pedagóxicos sobre os agrícolas, polo que todo o proxecto ten que ter
esta premisa como punto principal.
Unha vez definido o nivel no que se atopa o centro, é igual de
importante establecer cal será o plan de traballo para a horta e como se
vai a organizar o proxecto.
Esta planificación estará condicionada polo nivel de transversalidade,
pero

pódese

apreciar

que

como

mínimo

o

feito

de

decidir

o

establecemento dunha horta escolar fará que calquera centro pasará do
nivel 1 ao 2.
A organización do traballo poderá estruturarse segundo varios
enfoques:
Como unha actividade
complementaria
Como unha actividade
puntual continuada

Como
un
ambiental

proxecto

Trátase dunha actividade ao marxe do programa
educativo, baseada no voluntariedade das persoas
implicadas.
Durante un tempo determinado (por exemplo un ano
escolar) todo o centro traballará ao redor da horta e
en todas as areas curriculares.
Este sería un proxecto dinamizador tanto do centro
como de toda a comunidade, traballando mais aló do
currículo e enlazando a horta escolar con temáticas
ambientais globais, como pode ser a contaminación
das augas e solos, o tratamento dos residuos ou a
pegada ecolóxica por exemplo.

Para proxectos futuros a planificación deberá facerse de forma
prudente e analizando os recursos e condicionantes específicos de cada
centro, non pretendendo acadar no primeiro ano os obxectivos dun
nivel 5, e entendendo a horta escolar como unha ferramenta e como
parte dun proceso maior.
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Isto non quere dicir que non se poida planificar unha horta como
elemento puntual, é algo perfectamente contemplado nas opcións
expostas, pero si ten que estar presente a posibilidade dun proxecto
ambiental integral de centro como horizonte.
3.4. Rexistros e documentación do proxecto
Ter rexistros dunha experiencia que sirvan como apoio documental é
algo necesario no proceso da sistematización. O poder contar cunha
información clara e o mais precisa posible é imprescindible.
Os rexistros poden ser de moitos formatos diferentes: documento de
proxecto, unidades didácticas, apuntes, notas de traballo, fotografías,
vídeos, gravacións, debuxos, etc.
Para futuros proxectos recoméndase tomar nota de todo, tanto da
programación inicial como da execución das actividades ou das
modificacións ou incidencias que puideran suceder. Non é necesario un
formato específico, pode ser un simple caderno de “bitácora” mantido
conxuntamente por todas as persoas responsables do proxecto.
Nos anexos inclúense modelos de follas de recollida de datos que
poden empregarse a título orientativo, tanto para monitores/mestres
como para o alumnado.
3.5. Temporalización
Para futuros proxectos de horta escolar recoméndase facer unha
temporalización

realista

e

non

perder

de

vista

as

cuestións

climatolóxicas.
É importante ter sempre un “plan B” e incluso un “plan C” con
actividades substitutivas e que se poidan realizar en espazos interiores,
pero tendo en conta que a horta non é unha mera ferramenta didáctica,
senón un espazo vivo que necesita manter determinados procesos
independentemente do ritmo escolar. Desta forma, no caso de
suspender algunha actividade (por exemplo o paso do alcouve á terra
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ou o rego da horta) ten que haber algunha persoa encargada de que
ese proceso se leve a cabo.
3.6. Espazo necesario
Non existe un único modelo para
crear unha horta, poden facerse bancais
ou

ben traballar directamente sobre o

terreo como se fixo de xeito tradicional,
elaborar grandes xardineiras ou cultivar
en macetas, en vertical. Hoxe en día
dispoñemos de moitísimas opcións.
Hai moitos centros nos que apenas
dispoñen de espazo con terra e ben
orientado, polo que o deseño da horta
terá que adaptarse a situación inicial da
que partimos. O ideal sería ter o maior
espazo

posible

considérase

mais

que 5

se

non

m2 é o

é

así

tamaño

mínimo para ser denominado horta.
3.7. Orzamento
Ao

mesmo

que

sucede

co

establecemento

de

obxectivos,

o

orzamento de calquera proxecto ten que ser realista e ter en conta os
materiais e elementos imprescindibles e os que poden ser interesantes
pero non necesarios para a posta en marcha da horta escolar.
No análise do orzamento vemos que existe un desfase entre a
cantidade estimada inicialmente e a gastada finalmente.
Do mesmo xeito non se recolleu de forma exacta todo o gasto
realizado.
Para

futuros

proxectos

recoméndase

realizar

o

empregando por exemplo tres prioridades diferentes:
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orzamento



Elementos imprescindibles: ferramentas, materiais, sementes,
gastos de persoal, etc.



Elementos importantes non imprescindibles: material de
traballo variado, estación meteorolóxica, etc.



Elementos complementarios interesantes: libros de receitas,
agasallos, saídas, etc.

Do mesmo xeito é imprescindible recoller toda a contabilidade do
proxecto para controlar o gasto, incluíndo nun apartado as ferramentas
ou

elementos

aportados

de

forma

gratuíta

pero

que

son

imprescindibles, para telo en conta en sucesivos anos en caso de
necesitar adquirilos.
Nos documentos adxuntos apórtase un modelo de recollida dos datos
económicos a modo de exemplo.
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4. Comunicación
Todo proxecto debe completarse cun proceso de comunicación e
difusión dos resultados, tanto aos diferentes axentes participantes no
mesmo como a outras persoas e colectivos interesados por diferentes
motivos.
Esta comunicación non ter porque ser a mesma para todos os grupos
de interese, xa que dependendo de cada destinatario a información e a
presentación poderá ser distinta e en diferente formato.


Para os financiadores: deberá elaborarse unha memoria final
do proxecto, incluíndo a xustificación económica do mesmo.
Dependendo da entidade financiadora esta xustificación pode ser
esixida nun formato específico.



Para as entidades promotoras: dependendo de cada entidade,
pode presentarse unha memoria mais ou menos extensa, segundo
os requisitos de cada unha. Pode acompañarse de presentacións
en diapositivas, reportaxe fotográfico ou similares.



Para os participantes: no caso da horta escolar, as nenas e
nenos participantes requiren de elementos fundamentalmente
visuais. Pode realizarse unha presentación fotográfica, vídeo,
mural ou incluso unha presentación de cada aula participante ás
demais.



Para as familias: tanto se as familias participan directamente do
proxecto como se non, os elementos de comunicación mais
axeitados poden combinar textos con fotografías ou vídeos. Neste
caso son interesantes os blogs, redes sociais ou as mais clásicas
revistas

ou

xornais

escolares

que

poden

ser

elaborados

conxuntamente coas nenas e nenos.


Para a comunidade: se o proxecto pretende transcender á
comunidade na que se atopa o centro escolar (barrio, concello,
etc.), é especialmente interesante comunicar todo o proceso e os
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resultados a través de reportaxes en prensa, radio ou televisión,
webs, blogs e redes sociais, ou editando un manual para poder
reproducir o proxecto.

Financiadores

• Memoria
• Xustificación económica

Promotores

COMUNICACIÓN

Participantes

Familias

Comunidade
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• Memoria
• Presentacións
• Reportaxe gráfico

• Reportaxe gráfico
• Videos
• Murais

• Reportaxe gráfico
• Blogue
• Redes sociais

• Reportaxes de prensa
• Webs
• Blogue
• Manual horta
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ANEXO I
PASOS PARA CREAR UNHA HORTA ESCOLAR
A. DESEÑO
Hai algo básico que precisamos a hora de crear unha horta: terra ou
solo. Cando non dispoñamos deste recurso buscaremos outras opcións,
como elaborar caixóns- xardineiras, empregar macetas grandes, pallets,
con pneumáticos... aos que encheremos de terra vexetal para poder
plantar alí os cultivos .
Sempre que o noso desexo de experimentar coa terra, cos cultivos e
a súa diversidade, sexa grande, poderemos facelo.

Que é unha horta?
Unha horta é un espazo ao aire libre, con terra, preferiblemente ben
orientado, onde realizamos labores para a obtención de alimentos.
Trátase dun espazo físico, que require dos nosos coidados.
Para que podamos denominala horta debe existir interacción co solo e
entre plantas a través das súas raíces.
Debe ser un espazo mínimo onde garantamos esa interacción tan
importante para o seu desenvolvemento, polo que para iso precisamos
dun espazo onde podamos cultivar mais dunha planta.
É un espazo vivo, en continua transformación, xa que estamos
traballando non só na parte mais visual, a dos cultivos, senón tamén na
parte mais profunda e menos visible, o solo.
Nese espazo imos sementar, plantar, coidar e colleitar. A medida que os
cultivos medren, poderemos visualizar como este espazo cambia ao
longo dun ano.
Por exemplo: 10 macetas xuntas non constitúen nunca unha horta, por
moi variado que sexan as plantas que plantemos nelas.
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A horta escolar será o espazo onde imos a realizar todas estas
tarefas, e ao mesmo tempo, poderemos traballar transversalmente
moitos outros contidos didácticos.
A.I.Tamaño
Sabemos que hai moitos centros nos que apenas dispoñen de espazo
con terra e ben orientado, polo que o deseño da horta terá que
adaptarse a situación inicial da que partimos.
O ideal sería ter o maior espazo posible mais se non é así,
considérase que 5 m2 é o tamaño mínimo para ser
denominado horta.
Traballando con este tamaño de horta, poderemos asegurar a
presenza de diferentes cultivos, o que nos dará unha pequena idea do
que sería unha horta e da súa diversidade.
Non existe un único modelo para crear esa horta, poden facerse
bancais ou ben traballar directamente sobre o terreo como se fixo de
xeito tradicional, elaborar grandes xardineiras, cultivar en macetas, en
vertical, hoxe en día dispoñemos de moitísimas opcións, pero a mais
axeitada ou ideal, para traballar nun centro escolar sería a de elaborar
bancais. Por que? Pois porque ofrece as seguintes vantaxes:


Dispoñemos dun espazo delimitado para o traballo, o
que nos permite deseñar a nosa plantación.



A terra dun bancal nunca se pisa, xa que o feito de
traballar dende fóra fai que ao longo do tempo se
vaia xerando unha terra fértil, esponxosa e doada de
traballar.



Facilita

as

desherbado,

labores
regar,

de

mantemento
limpeza

dos

da

horta:
bordes,

abonados...por parte dos nenos e nenas.

23

Unha experiencia de Horta Escolar “Cós pes na terra” da EEI Monte da Guía

Bancais delimitados por madeira ou rasillón. A madeira podería ser
mercada ou ben procedente de pallets, a que poderíamos tratar con
aceites naturais para asegurar a súa durabilidade ou ben mercar
madeira xa tratada con produtos naturais.
A altura mínima ideal deses bancais sería de 15 cm , xa que coa
nosa práctica imos traballar na profundidade do solo, conseguindo que
co paso do tempo, ese solo vaia mellorando.
Neste caso, para esta horta minimísima, faríamos 5
bancais de 1m de ancho x 1 m de longo.
Aclarar que se falamos dunha horta para nenos menores
de 5 anos, o ancho axeitado sería de 80 cm.
A.II.

Orientación

Outro aspecto importante a hora de deseñar unha horta e que temos
que ter en conta é a orientación. A orientación ideal é Norte-Sur,
sen edificios ou árbores de folla perenne que nos dean sombra de xeito
permanente. En calquera caso, senón podemos situar a horta nesa
dirección teremos que buscar aquela zona que nos permita ter maior luz
solar e menos sombra.
A.III.

Ventos dominantes

Para maior protección dos nosos cultivos, é importante coñecer se a
nosa horta está protexida dos ventos dominantes, e tratar de situala no
enclave mais favorable, sempre que sexa posible. Se non pode ser,
teremos que ter en conta este factor a hora de protexer os nosos
cultivos do efecto do vento.
Na nosa situación xeográfica, os ventos dominantes a ter
en conta son os ventos do Suroeste, e os ventos do Norte.
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B. MATERIAIS
Os materiais básicos para calquera horta van ser: substratos ou
compost, sementes, plantas, auga e as mans.
B.I.Compost e Substratos
Unha vez preparado o espazo onde imos traballar, imos precisar
sempre tanto a hora de sementar como de transplantar, compost.
O compost é un fertilizante resultado da descomposición da
materia orgánica.
Se dispoñemos doutro tipo de adubo, como esterco procedente de
animais, poderíamos empregalo tamén, aínda que neste caso é para
mellor manipulación por parte dos nenos e nenas, deberíamos deixalo
compostar polo menos un mes ou dous, antes de engadirllo a terra ou
ben aos cultivos.
É moi importante que este compost ou adubo que empreguemos
sexa de orixe ecolóxica, para evitar moitos dos compoñentes químicos
que os outros teñen.
Co uso do compost, obteremos mellores resultados, aínda que
sempre nos sorprenderá como a pesares de non ter abonado un terreo,
algunha semente pode saír... pero neste caso, ao tratarse dunha horta
imos facilitar todos os procesos o máximo posible.
Cando facemos sementeiros, faise entón necesario aparte do
compost, o substrato ou terra vexetal. Faremos unha mestura entre
ambos para meter nos botes de iogur, xunto coas sementes.
B.II.

Sementes

As sementes son fundamentais nunha horta, aínda que poidamos
mercar ou acceder a plántulas, o feito de sementar as variedades coas
que imos traballar, consegue que teñamos unha visión mais completa
dos traballos a realizar.
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Sementar, regar, ver como xermina, regar, transplantala, coidala ata
que comeza a dar froito é se puidésemos, colleitar as sementes,
permítenos tomar conciencia de todas as fases que se suceden nunha
horta, e nos achega á súa complexidade.
Deste xeito aprendemos a valorar moito mais o proceso e os seus
tempos.
No caso de que sementemos en aula, precisaremos de materiais para
poder realizar esa labor, o mais sinxelo e doado de atopar son os botes
de iogur e caixas de poliexpan, que podemos conseguir en calquera
tenda, supermercado de conxelados, peixe... hai que ter en conta que
estes sementeiros imos ter que regalos, así que terán que ser dun
material que sexa impermeable.

Unha vez que están sementadas as variedades que teñamos elixido,
é fundamental, etiquetalas. Temos que ter en conta que se van regar
así que deberíamos empregar materiais que non se borren coa auga ou
coa manipulación...para non levarnos sorpresas despois.
B.III.

Auga

Sen auga non hai vida, sen ela a maioría das nosas plantas non
medrarán e sufrirán moito.
Hai que asegurar a súa dispoñibilidade a hora de crear unha horta.
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Existen

moitos

exemplos

de

recollida

no

caso

de

que

non

dispuxésemos deste recurso, pero teríamos que ter en conta a
cantidade de auga que poderíamos transportar, recoller ou almacenar a
hora de dimensionar a nosa horta. No caso de non dispoñer deste
recurso poderíamos centrar o noso cultivo en variedades moi
resistentes á seca. Tamén hai que ter en conta a auga, no caso de que
fagamos sementeiros.
Se puidésemos escoller, a ideal sería auga non clorada, xa que o
cloro pode repercutir na boa xerminación das nosas sementiñas, e na
vida que se desenvolve no solo da nosa horta.
Se non dispoñemos de auga non clorada, podemos eliminar
ese cloro de xeito sinxelo, almacenando a auga que imos
empregar en recipientes abertos, alomenos 24 h, para
conseguir que o cloro se evapore.
Para regar sirve calquera recipiente que poida conter auga, pero
realmente útiles nunha escola, van ser as regadeiras, ou ben as
mangueiras, e os pequenos que o farán.
Tamén podemos incorporar sistemas de rego á nosa horta, cuestión
esta moi importante nas hortas escolares, xa que as vacacións
coinciden có verán, época na que se fai indispensable regar.
Regar é unha das actividades mais importantes da horta e
imprescindible como as sementes.
B.IV.

Mans e outras ferramentas

Para montar os bancais, ou traballar directamente imos precisar:
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sachos



forcada de tres dentes para soltar a terra, para coller
o adubo



angazos



e pouco mais...
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No caso de que fagamos bancais, estas só as empregaremos ao
comezo, unha vez que teñamos o espazo preparado non imos precisalas
moito mais.
Outras ferramentas que nos serán útiles a hora de traballar nos
bancais son os angazos de man e as paiñas, con elas será mais
doado preparar o terreo e facer os buratos onde imos plantar ou
sementar.
As mans, son fundamentais, con elas sementamos, transplantamos,
desherbamos, con elas coidamos das nosas plantas, recollemos os seus
froitos, abonamos, e se fixese falla, tamén poderíamos facer os buratos
onde imos transplantar ou sementar.
Coas mans tocando a terra ímonos transformando en pequenos
labregos e labregas.
B.V.


Outros materiais

Entitorados.

Hai que ter en conta que moitos cultivos precisan dun titor que os
suxeite e os manteña firmes e seguros. O exemplo mais común é o das
xudías de mata alta ou as ervellas, precisan sempre dun titor onde
agarrarse para poder medrar e dar o seus froitos.
Tamén os pementos e os tomates, precisan dun titor, para non caer
ou romper polo peso dos seus froitos.
Para

esta

labor

podémonos

servir

de

moi

diversos

materiais: canas, paus, mallas de entitorado, redes de
pesca, malla de arame... sempre buscaremos a opción
mais sinxela, económica e sostible a poder ser, valéndonos
dos recursos que temos ao noso arredor.
Ademais dos titores tamén imos precisar algo co que atar as plantas
a guía, como rafia, corda, cordel, plásticos, etc.
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Acolchados.

Para a agricultura ecolóxica é moi importante que o solo non estea
ao descuberto, posto que aumenta a evapotranspiración, redúcese a
humidade, e aumenta o efecto de lavado da auga, provocando a erosión
do noso solo.
Para evitar estes efectos, podemos cubrir ese solo con
materia orgánica (con palla, con herba, con fento...), ou
ben con materiais como o cartón, pero que non conteñan
restos de pinturas ou colas, que serían prexudiciais para o
solo.
Por último, tamén poderíamos empregar mallas antiherba, sempre
mais aconsellable aquelas que permitan que a auga penetre a través
delas.
C. Asesoramento técnico
A axuda ou colaboración dunha persoa especializada en horta non é
imprescindible, pero si é importante cando o coñecemento que teñamos
sobre a horta sexa nulo.
Hoxe en día podemos atopar moitísima información a través da rede,
de experiencias similares, de como iniciar unha horta. Tendo interese
hai moito gañado, só hai que atreverse e probar, e sobre todo non ter
medo a equivocarse e aprender dos erros.
Isto último é importante, se queremos continuar coa experiencia que
nos dá traballar coa terra, ao longo do tempo.
Este proxecto será unha evolución, senón, se só durase uns meses,
trataríase dun interesante experimento didáctico.
O tempo fainos sentir mais seguros e consolidar o aprendido, para
repetilo con éxito e observar todas as oportunidades didácticas que
unha horta nos ofrece.
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O asesoramento técnico apórtanos a experiencia dunha persoa que
nos vai a axudar a dar eses primeiros pasos con maior confianza, a
planificar o traballo para observar uns mellores resultados, e resolver
as dúbidas que nos poidan ir xurdindo, mais entendemos que este
asesoramento é só o primeiro paso, que nos axuda a adquirir os
primeiros

coñecementos,

para

posteriormente

camiñar

por

nós

mesmos.
O feito de que este asesoramento sexa finito no tempo, axúdanos a
fixar mellor os obxectivos a curto e medio prazo, para conseguir maior
autonomía no noso proxecto por parte do centro.
Co asesoramento definiremos o espazo, e como imos a
traballalo. Que imos plantar, e como será a secuencia de
cultivos ao longo do ano, os marcos de plantación, as
rotacións e asociacións mais axeitadas, os diferentes
métodos de reprodución dos cultivos, e definiremos os
criterios cos que se traballa unha horta en agricultura
ecolóxica.
Unha vez feita a primeira secuencia de cultivos ao longo dun curso
escolar, o seguinte paso será repetila, e pouco a pouco ir adquirindo
seguridade para probar outras asociacións e cultivos, incluso para ir
ampliando este espazo se fose posible.
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D. Planificación de cultivos
Imos traballar esta horta cos criterios da agricultura ecolóxica.
Cales son estes criterios?
Os criterios cos que imos traballar son:


coidar da terra



coidar a biodiversidade



coidar da xente.

Para cumprir con estas premisas imos realizar unha serie de
prácticas que nos axudarán, como son non pisar a terra, escasa labra,
compostaxe en superficie, asociación e rotación de cultivos, non
empregaremos ningunha sustancia química que atente contra a vida en
xeral, faremos recunchos refuxio para a fauna, ... entre outras.
Se trata de que pouco a pouco, coa práctica vaiamos interiorizando
estes conceptos, para mellorar a nosa visión da horta.
Poderemos consultar toda a bibliografía existente sobre o tema se
queremos afondar no coñecemento da nosa horta, mais recomendo que
antes que facernos unha tese doutoral sobre horta, nos animemos a
probar sen medo a equivocarnos, todo o demais virá co tempo.
D.I.

Como facemos?

Seguindo co exemplo da nosa horta básica de 5 bancais de 1m2
faríamos a seguinte secuencia.
Bancal 1: de cultivos plurianuais, é dicir que van estar mais dun ano
no mesmo lugar, como os amorodos, as alcachofas, os cardos e os
espárragos que poden estar ate 4/5 anos no mesmo bancal. Unha vez
pasado este tempo teríamos que retirar este cultivo, e incorporar este
bancal nas rotacións.
Bancal 2, Bancal 3, Bancal 4 e Bancal 5: imos plantar cultivos,
asociando por familias e rotando entre eles, segundo o principio de
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agricultura

ecolóxica

de

rotación

de

cultivos,

de

xeito

que

estableceremos unha secuencia que mudará cada ano.
1º Ano:

Hai unha familia de plantas que imos empregar como comodín ou
acompañante na maioría dos bancais: as Compostas.
Dentro da familia das compostas estarían, as leitugas (en
todas as súas variedades, normais, baby leaf, mezclum...),
as escarolas , as chicorias e os xirasois... entre as mais
coñecidas. Imos xogar cos tempos para ver cando e con
que as podemos plantar.
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A maioría das compostas requiren de menos tempo para medrar, o
que nos permite plantalas con outros cultivos de maior tempo de
crecemento, por exemplo, cos tomates, coas cebolas, cos porros, coas
acelgas ou remolachas. Así aproveitamos para aumentar o número de
cultivos por bancal, xogando cos diferentes ritmos de crecemento.
D.II.

Que podemos cultivar?

Imos elixir os cultivos mais representativos e doados de conseguir,
Este é só un exemplo do que poderíamos plantar por familias e con que
poderíamos asocialos.
Leguminosas
Crucíferas (Coles)
Solanáceas
Liliáceas
Umbelíferas
Cucurbitáceas

Quenopodiáceas

Compostas

D.III.

chícharos ou ervillas, tirabeque, faba loba, feixón , xudía.
Cultivo asociado: leitugas, coles, chicorias.
repolos, coliflor, lombarda, brócoli, nabos, verza, nabiza ou
grelos, nabicol, eiruga (rúcula), mostaza.
Cultivo asociado: apio, perexil, leitugas.
pementos, tomate, berenxena, patacas.
Cultivo asociado: alfábrega, perexil, cebola, leitugas.
allos, cebola, ceboliña, porros, ceboliño.
Cultivo asociado: cenouras, charouvía (chirivías), leitugas,
escarolas, chicorias, apio, perexil.
cenouras, charouvías (chirivías), perexil, apio.
Cultivo asociado: allos, cebolas, ceboliñas, porros.
cabazas, cabaciños, melóns, sandías, cogombros.
Cultivo asociado: millo, xudías e feixóns de mata alta
preferiblemente.
acelgas, remolachas, espinaca de folla triangular ou de Nova
Zelandia, espinaca.
Cultivo asociado: apio, xudía, leituga, cebola, escarola, nabo
e aneto (eneldo).
leitugas (en todas as súas variedades), chicorias, escarolas,
xirasois.
Cultivo asociado: calquera dos anteriores, xa que como
describimos anteriormente esta familia pode ir acompañada
de moitos cultivos, agás os xirasois.

Que son os marcos de plantación?

Os marcos de plantación nos definen as distancias mínimas que
require cada cultivo para desenvolverse de xeito óptimo. Hai que ter en
conta sempre o marco de plantación de cada cultivo, para decidir o
número de plantas que poderemos dispoñer en cada bancal.
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Os marcos de plantación que imos empregar son aproximados e
orientativos, xa que en función da fonte que consultemos estes poden
variar de 5 a 10 cm ou mais.
Para o exemplo imos empregar os marcos de plantación que usa
Gaspar Caballero, no seu método “Parades en crestall”. Son marcos de
plantación mais axustados que outros que poidades consultar, xa que
neste caso o espazo do que dispoñemos é pequeno. Cando empregamos
marcos de plantación mais axustados, debemos implementar a materia
orgánica que aportemos para facilitar un bo desenvolvemento da
planta.
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Para ver outros marcos de plantación pódese consultar o cadro
“Calendario de plantación, marcos de plantación, Transplante” no
apartado F deste anexo.
Na nosa horta imos elixir os cultivos a plantar en función do espazo e
da súa temporalidade. Como o tamaño de bancal que temos é pequeno,
teríamos que priorizar entre diversidade e cantidade, podemos elixir ter
menos cultivos pero en maior cantidade ou ben mais cultivos en menor
cantidade.
Por exemplo se priorizamos a diversidade poderíamos facer o
seguinte deseño.
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Bancal 1
Tendo en conta o espazo imos elixir amorodos. O seu marco de
plantación é de 20 x 20 cm, o que nos permitiría plantar 4 liñas de
amorodos

por

bancal

acompañando
plantar

nos

con

4

plantas

de

amorodo

por

liña,

e

poderíamos
bordes,

do

bancal, allos, xa que se trata
dunha boa asociación.
Os allos teñen un marco
de plantación de 10 x 10 cm,
o que nos permitiría plantar
10 allos por liña, 40 allos por
bancal.

Bancal 2
Onde

irían

as

cebolas,

allos,

porros,

cenouras,

charouvías

(chirivías)... Neste caso poderíamos escoller a opción de plantar cebolas
e cenouras.
Unha liña de cenouras
central, e dúas filas de
cebola, unha a

cada

lado.
As cebolas levan un
marco de plantación de
10 x 10 cm, o que nos
daría unha cantidade de
10 cebolas por liña, 20 cebolas por bancal
As cenouras sementaranse directamente, se saen moi densas,
sempre poderemos aclarar e consumilas como cenoura “baby”.
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Bancal 3
Onde irían cabazas, cabaciños, acelgas e remolachas.
Dado que as cabazas e cabaciños ocupan moito espazo no bancal e
probablemente acaben medrando por fóra del, non poderíamos asociar
con ningún outro cultivo, mentres estes estean, Mais neste caso
podemos xogar co factor tempo, antes de plantar as cabazas (que se
plantarían en xuño como moi tarde), poderíamos plantar en marzo,
acelgas/ remolachas ( nunca xuntas as dúas, posto que non se levan
ben) ou leitugas.
Se decidimos plantar cabaciño
(por marzo, abril ) non poderemos
plantar cabaza, posto que os dous
ocuparían moito espazo.
Nós poderíamos plantar acelgas
cun marco de plantación de 20 x 20
cm, o que nos daría 2 liñas de
acelga no bancal, 3 plantas por liña,
o que nos daría un total de 6 plantas
de acelga, logo plantaríamos cabaza
ou cabaciño. A cabaza ten un marco de plantación de 90x 90 cm, o que
nos permitiría plantar 1 cabaza no bancal, e teríamos que retirar esas
acelgas.
Se plantásemos cabaciño, o seu marco de plantación é de 50x40 cm,
o que nos permitiría plantar 2 cabaciños por bancal.
Bancal 4
Onde irían os chícharos/ervillas, tirabeques, faba loba (cultivos que
rematan o seu ciclo produtivo en primavera), así que en maio- xuño
poderíamos plantar unha liña de xudía de mata baixa (que non precisa
de entitorado) e unha liña de coles, por exemplo: repolo.
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Se no verán non se vai poder ir ata a horta, recoméndase plantar
cultivos que non impliquen ter que apañalos con frecuencia, como
poderían ser feixóns de mata baixa, en lugar de xudía, e as coles
poderían plantarse igualmente.
No noso caso, ao dispoñer de pouco espazo teríamos que priorizar un
único cultivo de inverno: chícharo, tirabeque ou faba loba, supoñemos
que eliximos chícharo, plantariámolo por xaneiro – febreiro, e ocupará o
bancal ata maio. O seu marco de plantación é de 10x10 cm, se
poñemos 2 sementes por burato, poderíamos ter 18 plantas en total.
Cando retiremos os
chícharos,

poderemos

sementar no centro do
bancal

unha

liña

de

feixón, e a cada lado
unha fila de repolo ou
outro tipo de col. As
coles teñen un marco
de plantación de 40 x
30cm,

co

que

plantaríamos 2 plantas por fila, en total 4 coles por bancal. Os feixóns
teñen un marco de plantación de 10x10 cm, poderíamos sementar ata 9
sementes ou 18, se metemos 2 por burato.
Bancal 5
Onde irían os cultivos típicos do verán, como os tomates, as
berenxenas e os pementos.
Ao tratarse de cultivos de verán, transplántanse na primavera (abril,
maio), polo que poderiamos ocupar este bancal durante os meses de
inverno e inicio de primavera con algún cultivo complementario, como
poderían ser rabaniños, escarolas, eirugas (rúculas) ou leitugas, para
posteriormente plantar tomate, berenxena ou pemento.
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En outono (Novembro) podemos sementar unha fila central de
rabaniños, e dúas filas a cada lado de leitugas de inverno ou escarolas.
O

marco

de

plantación das leitugas
e escarolas é de 20x20
cm,

de

xeito

que

poderíamos plantar 5
leitugas/ escarolas por
liña, e 4 liñas en total,
o

que

resultan

20

leitugas/escarolas por
bancal.
Os tomates, as berenxenas e os pementos teñen o mesmo marco de
plantación, 50x40 cm.
Neste bancal poderiamos poñer 3 liñas de tomate/ berenxena/
pemento, con 2 plantas de tomate por liña, o que nos dá 6 plantas por
bancal u 8 se plantamos a "tresbolillo".
E. Orzamento
Tendo en conta os pasos que fomos indicando con anterioridade, e
incluíndo materiais que poderíamos conseguir de xeito gratuíto, imos
desagregar o orzamento desta horta de 5 m2 do seguinte xeito:
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Bancais

30,00 €

Substratos e compost

14,00 €

Sementes e plántulas

50,00 €

Rego

26,50 €

Ferramentas

43,00 €

Titores

11,50 €

TOTAL

175,00 €
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a. Bancais.
Feitos con rasillón. Cada rasillón mide 1m de longo x 30 cm de
ancho. Imos precisar 4 por bancal. 30 €.
b. Substratos e compost ecolóxicos.
Aproximadamente 60 l de substrato. 14 €.
c. Sementes e plántulas.
Teremos en conta o número de plantas que imos precisar por
bancal. Neste caso imos ter en conta a opción mais cara que sería
mercar plántulas, xa que aínda que os sobres poidan parecer a
priori mais caros, teríamos moitas mais sementes para o resto
dos anos nos que seguísemos a cultivar a nosa horta.


Bancal 1: 16 plantas de amorodo e 7/8 cabezas de allo. 32 €.



Bancal 2: 20 plantas de cebola e 1 sobre de cenoura. 3,50 €.



Bancal 3: 6 plantas de acelga e 1 planta de cabaza / 2 plantas
de cabaciño. 2,50 €.



Bancal 4: 18 sementes de chícharo, 18 sementes de feixón
/xudía e 4/6 plantas de col. 6 €.



Bancal 5: 20 plantas de leituga/ escarola, 1 sobre de rabaniños e
6 plantas de berenxena/pemento/tomate. 6 €.

d. Rego.
Poderíamos empregar regadeiras, mangueiras ou botellas para
regar.


4 regadeiras de xardín, (1 por bancal). 21,50 €.



1 mangueira de rego e 1 lanza para rego. 5 €

e. Ferramentas.


5 Palas de man e 5 escarificador/angazo de man. 43 € .

f. Titores.


Titores de caña de bambú, 10 unidades. 3€.



1 bobina de corda de sisal. 4 €.



5m2 de malla antiherba. 4,50 €.
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En

total

estaríamos

movéndonos

nun

orzamento

aproximado de 175 €.
É importante ter en conta que este orzamento está calculado para
unha horta básica segundo o exemplo exposto. Para hortas maiores ou
con terreos que requiran unha maior preparación previa (pedras, terra
moi compacta...) hai que analizar de forma individual a ferramenta e
materiais necesarios (pode ser necesario un aporte inicial moito maior
de substrato por exemplo).
F. Calendario de plantación
Unha horta é un medio en continúa transformación, xa que os
cultivos teñen unha determinada duración, ei é tarefa nosa , como
aprendices de labregos e labregas que somos, ir substituíndo uns por
outros, para dese xeito ter produción ao longo do ano.
Algo imprescindible á hora de plantar é coñecer cando plantar cada
variedade. Na actualidade dispoñemos de tomate todo o ano, pero
aqueles que teñen horta, saben perfectamente, que o tomate só
podemos cultivalo durante o verán, e como o tomate o resto dos
cultivos.
Para saber que podemos plantar ao longo do ano é importante
consultar

calendarios

de

cultivo.

Coa

axuda

desta

ferramenta

poderemos ir planificando as actividades mes a mes.
Unha vez elixido o que imos plantar, e consultado o calendario,
podemos realizar o noso propio calendario de plantación . Esta
ferramenta será moi útil para os seguintes anos.
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Calendario de plantación, marcos de plantación, Transplante.
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G. Espazos auxiliares.
Co nome de espazos auxiliares, referímonos a outras construcións
que poderíamos ter na nosa horta, aparte do propio espazo de cultivo,
sempre que dispoñamos de espazo.
G.I.

Composteira.

A maior parte dos restos vexetais dos cultivos que imos retirar, as
herbas cando limpamos, restos de follas que caen, polas e paus de
pequeno tamaño... que imos ter na nosa horta poderían empregarse
para a elaboración do compost que
imos utilizar.
Estaríamos contribuíndo a pechar
o ciclo de produción na nosa horta,
e trátase dunha ferramenta moi
interesante didacticamente, xa que
nos permite entender o ciclo da
materia

orgánica.

Iso

si

require

unha pequena formación no seu
manexo e mantemento.
G.II.

Espiral de aromáticas ou rocalla de aromáticas.

A espiral de plantas aromáticas é un recurso moi utilizado para
dispoñer de gran variedade de herbas medicinais e culinarias que
necesitan distintos niveis de sol e
auga. A súa maior vantaxe é ter
esta

variedade

nun

espazo

moi

reducido e con poucos recursos.
Coa

creación

desta

estrutura,

podemos crear un recuncho que nos
achegue
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aromáticas

e

medicinais,

ademais

de

contribuír

a

aumentar

a

biodiversidade da nosa horta.
G.III.

Invernadoiro, tuneliños.

Son estruturas que nos axudarán a incrementar o ritmo produtivo
en cada estación. Tanto os tuneliños como o invernadoiro, poden
empregarse tamén para facer os sementeiros, e adiantar así o ciclo
produtivo. Os tuneliños poden ser estruturas móbiles, que nos permita
movelo de bancal en bancal en función das nosas necesidades, estes
poden ser de plástico ou ben de manta térmica para protexer os nosos
sementeiros no inverno. O invernadoiro será unha estrutura fixa, que
dimensionaremos en función do uso que imos darlle, se é para cultivar
dentro ou só para sementeiros.
G.IV.

Froitos do bosque.

Situamos estes cultivos en espazos auxiliares, porque sería ideal
dispoñer dun espazo anexo onde puidésemos plantalos, xa que son
especies

plurianuais,

que

van

a

permanecer no mesmo lugar durante
moitos

anos,

que

nos

aportaran

sabores e texturas moi interesantes,
aparte moitos deles frutifican durante
o período escolar.
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ANEXO II
FICHA PARA A SISTEMATIZACIÓN DA HORTA ESCOLAR
Data:
Actividade:
Persoa responsable:
Lugar:
Actuacións realizadas

Participantes

Duración

Valoración dos resultados

Participantes (nº, idades):

Breve descrición da actividade:

Materiais empregados:

Resultados obtidos:

45

Unha experiencia de Horta Escolar “Cós pes na terra” da EEI Monte da Guía

Valoración do cumprimento dos obxectivos:

Valoración da duración:

Valoración da actividade (dificultades, impresións, carencias, éxitos,
etc):

Suxestións para a mellora:
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ANEXO III
FICHA PARA O CONTROL DE GASTOS DA HORTA ESCOLAR

Período:
Proxecto:
Persoa responsable:

DATA

CONCEPTO

PARTIDA

IMPORTE

Partidas: ferramentas, sementes, titores, substrato, etc.
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SUMA

ANEXO IV
BIBLIOGRAFÍA E ENDEREZOS DE INTERESE
Ligazóns


Amigos da Terra: http://amigosdaterra.net



Impórtanos: http://www.importanos.org/



EEI Monte da Guía: http://montedaguia.blogspot.com.es/



QueroTVerde: http://queroteverde.blogspot.com.es/



Planificador para horta Kitchen Garden Aid:
https://sourceforge.net/projects/kitchengarden/



Método Gaspar Caballero de Segovia:
http://www.gasparcaballerodesegovia.net/es/index.php



Eco Agricultor: http://www.ecoagricultor.com/



Huerto Plus: http://www.huertoplus.com/

Bibliografía


Cuaderno de la huerta ecológica: http://www.ecoagricultor.com/wpcontent/uploads/2014/05/CUADERNO-DE-LA-HUERTAECOL%C3%93GICA.pdf



El huerto escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje de las
asignaturas del currículo de educación básica:
http://www.fao.org/ag/humannutrition/21877061e61334701c700e0f53684791ad06ed.pdf



El huerto escolar ecológico:
http://vsf.org.es/sites/default/files/unidad_d_huerto_escolar.pdf



El huerto escolar ecológico:
https://www.fundaciontriodos.es/media/pdf/huerto-escolarmatarrana.pdf



Hortas urbanas: http://polis.org.br/wp-content/uploads/HortasUrbanas-FINAL-bx-site.pdf
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Manual básico del huerto ecológico:
http://www.ecoagricultor.com/wp-content/uploads/2014/05/ManualB%C3%A1sico-del-Huerto-ecol%C3%B3gico.pdf



Manual huerto escolar:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_
publicaciones_innovacion/es_edu_ambi/adjuntos/800001c_huerto_es
colar_c.pdf
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