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• Si contemplem el món urbà només que

mirem un espai artificialitzat on els espais
agraris van reduint-se inexorablement
amb el pas del temps i amb l’anomenada
Horta de València en clar retrocés. Aquest
món ha de ser tractat indispensablement
per part del professorat de geografía al
món de l’escola.
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• La funció del professorat és la de sensibilitzar i
donar a conéixer aquest món que es va perdent
front a una globalització molt present a les
nostres vides i un progrés mal entés
• FOTO IMPACTE A L’HORTA DEL PLÀ SUD

•

L’hort ecològic de secundària de l’IES Orriols va naixer gràcies a l’impuls
que posàrem el meu company de FP agrària J. Sánchez i jo mateix, el
setembre del 2019 juntament al suport d’altres companys fent tot un
treball interdisciplinari i gràcies a la col.laboració de l’equip directiu
encapcelat pel director Miguel Angel Gordo per crear un ESPAI

AMABLE

A més, aquest projecte anomenat SESCHOLHORTUS està recollit en:
• La Programació General Anual (PGA) de l'IES Orriols.
• La Xarxa escolars de València i com a projecte educatiu de l’Ajuntament
de València i finalmente La Xarxa d’horts del País Valencià.

• Quan parlem dels horts escolars el paper del professorat és
fonamental per tal de crear-los i fomentar-los. Aixi, hem de
recordar la declaració del 30 de juny de l’Organtització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) que
va proposar la creació d’horts escolars per tal de millorar la
qualitat de la nutrició i la formació de nens i familiars als
païssos en vies de desenvolupament, aconseguint també que
la producció d’aquestos horts siga una part molt important de
la dieta de productes frescos als menjador escolars.

QUÉ POT APORTAR L’HORT ESCOLAR AL
PROFESSORAT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL
PROCÉS EDUCATIU ?

És una resposta educativa
a la crisi ambiental i que és
present als Objectius de
Desenvolupament
Sostenible (ODS).

suposa una alternativa a
una època on la tecnología
domina i ho impersonalitza
tot .
Educació holística pel seu
caràcter integrador de
l’home i el medi físic

un excel·lent recurs
per fer front a la
cultura de la
immediatesa i la
rapidesa i un cant
als processos
graduals

donar una resposta al
procés de
desarrelament i de
pèrdua de contacte amb
el medi natural

AULA NATURA IES ORRIOLS

• Un espai integrador de la comunitat educativa perquè poden
coincidir alumnat de diferents característiques i on trobem
professorat de diferents matèries configurant un espai
educatiu enriquidor on coincideixen normalment 50 alumnes
cada setmana.
• Un espai a l’aire lliure on l’alumnat té un aprenentatge
multisensorial on presta més atenció, té un millor
comportament i com també ha sigut un ambient saludable pel
del Covid-19 al ser un espai obert juntament a l’existencia
també d’una aula natura al centre al costat de l’hort escolar.

• La sobirania alimentària i el comerç just són dues
experiències valuoses i que són a la vegada dos conceptes
que tenim al tema corresponent a l’agricultura, ramaderia i
els sector agroalimentari dels continguts de la geografía de
tercer de ESO que el professorat pot treballar-los a classe i
ser un motor de canvi d’una societat molt capitalista a una
societat molt més justa.
• A aquestos conceptes podem sumar l’anomenada seguritat
alimentària com a objectiu fonamental.

VENDA DE PRODUCTES DE COMERÇ JUST A L’INSTITUT
• El professorat pot treballar el comerç just amb l’organització de
tallers prèviament explicats i treballats a classe de venda i donar a
conèixer el Comerç just que és un sistema comercial basat en el
diàleg, la transpariència i el respecte.
• És una práctica económica excepcional perquè contribueix al
desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials
i assegurant els drets dels productors i productores més desfavorits
com són els dels païssos pobres.

Finalment, tenim els següents objectius
que el professorat pot contribuir com
agent de canvi

