Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA
BALANÇ DE L’ACTIVITAT “L’HORT ECOLÒGIC A L’ESCOLA” DURANT EL CURS 2014/2015

En el marc del Programa d’Educació Ambiental per al curs escolar 2014/2015, promogut pel Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi, s’han desenvolupat una sèrie d’activitats, de les quals cal
destacar la de “l’hort ecològic a l’escola”.
El Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament d’Alcoi, sota la premissa que «apostar per l’educació
ambiental i dotar de recursos humans, materials i econòmics aquest Programa és apostar pel futur d’una
ciutat ambiental i socialment més sostenible», plantejava una sèrie d’activitats per al curs escolar 2014‐15,
com ara:
‐ Taller de gestió de residus i recollida selectiva (reciclatge d’oli de cuina, reducció i reciclatge de
residus a les nostres cases, fabricació de paper reciclat).
‐ Visites guiades a espais naturals (Racó de Sant Bonaventura i Molinar).
‐ L’Hort ecològic a l’escola.
‐ Repoblacions escolars (“Reforestem el riu, recuperem ciutat”).

L’activitat concreta de “l’hort ecològic a l’escola” s’ha dut a terme per mitjà de l’educadora ambiental Susi
Cabré Julián, persona altament qualificada en el sector de l’educació ambiental, amb el suport del personal
tècnic i administratiu del Departament de Medi Ambient, i comprenia la realització d’un taller en les
pròpies aules i la visita als Horts Socials Ecològics Municipals.
Els objectius específics d’aquesta activitat escolar eren:
 Conèixer la importància del consum de productes agrícoles i ramaders de proximitat en els mercats
locals, sobre tot pel que fa a la reducció de residus i l’estalvi energètic.
 Afavorir l’alimentació saludable de productes de temporada que se’n deriva d’aquest consum
responsable.
 Explicar els beneficis ambientals que aporta el consum de productes procedents de l’agricultura
ecològica front a l’agricultura convencional química.
El destinataris de l’activitat han sigut els alumnes d’Infantil, Primària i ESO. No obstant, i malgrat haver
enviat l’oferta a tots els centres escolars d’Alcoi, només han participat alumnes d’Infantil i de Primària, pot
ser degut a que es tractava d’una activitat nova. Així, durant aquest curs escolar hi han participat un total
de 495 alumnes del col∙legi de Sant Roc (75 d’infantil i 300 de primària) i del CEIP Miguel Hernández (120
de primària).
S’ha disposat de material didàctic per als alumnes, consistent en diferents fitxes de treball amb continguts
diversos, per tal que el docent trie aquells que més s’adapten al currículum escolar, estructurat en:
‐ material per a treballar a l’aula, prèviament a la visita als horts.
‐ fitxes de camp per a la visita als horts.
‐ material per a treballar a l’aula, posteriorment a la visita.

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

Les visites guiades als horts de Mascarella de Ferran i Zona Nord, s’han realitzat amb una monitora per
cada 25 alumnes de primària i dues monitores per cada 25 alumnes d’infantil per tal de garantir la
seguretat, el seguiment i la qualitat de les activitats proposades. També s’ha comptat amb la col∙laboració
voluntària d’alguns usuaris dels Horts Socials, la participació de pares i mares acompanyants dels grups
escolars i de 21 mestres (15 del col∙legis de Sant Roc i 6 del CEIP Miguel Hernández).
Com a conclusió podem destacar que l’activitat, malgrat les mancances o deficiències que s’hagen pogut
observar, les quals poden anar reparant‐se, ha tingut una acollida immillorable i s’ha aconseguit l’objectiu
de despertar la curiositat dels més menuts per l’entorn. Esperem poder donar‐li continuïtat a aquesta
activitat en el proper curs escolar.

Alcoi, 29 de juliol de 2015

Imatges d’un taller en l’aula i d’una eixida als Horts

Nota: teniu a la vostra disposició diverses imatges dels tallers escolars en l’enllaç següent:
https://goo.gl/photos/VG8URQYZYWXB5EiH6
Vídeo: https://youtu.be/NozZKZbnpHE
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