
SOSTENIBLES+
Al Prat 
ESCOLES

Espais verds 
als centres 
educatius
Servei de suport

OBJECTIUS 
- Donar suport al manteniment dels espais verds dels centres educatius del municipi. (Entenem per espai verd, 

un espai del centre destinat a reproduir un hàbitat natural: bassa amb arbreda de ribera, un hort al terra o en jardineres 
,i/o jardins de plantes aromàtiques.

- Planificar les tasques derivades del manteniment d’aquest espais i compartir-les amb les persones responsables 
d’aquests espais als centres.

- Aconseguir aprenentatges significatius i l’autonomia dels centres sobre el manteniment d’aquests espais. 

BASSES
El suport consisteix en un seguiment de l’estat ecològic de la bassa i de la qualitat de l’aigua. També es pot donar 
suport didàctic per l’alumnat.

Calendari de les tasques que cal fer a la bassa 

DESEMBRE GENER FEBRER

MARÇ ABRIL MAIG

Neteja de l’espai i 
introducció de tots els 
elements per millorar 

l’estat de la bassa

Neteja de l’espai i 
introducció de tots els 
elements per millorar 

l’estat de la bassa

Neteja de l’espai i 
introducció de tots els 
elements per millorar 

l’estat de la bassa

Valoració de l’estat de 
l’espai, inventari de 

les espècies que s’hi 
poden trobar.

Valoració de l’estat de 
l’espai, inventari de 

les espècies que s’hi 
poden trobar.

Valoració de l’estat de 
l’espai, inventari de 

les espècies que s’hi 
poden trobar.

Per a peticions i consultes  mediambient@elprat.cat

El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament del Prat promociona 
la creació d’espais verds que siguin 
un recurs educatiu per a tota la 
comunitat i que permetin treballar 
l’entorn, als patis i les zones d’esbarjo 
dels centres educatius.
Hi ha horts escolars, a terra i en 
jardineres; basses que imiten hàbitats 
naturals; i, jardins mediterranis, 
d’aromàtiques i verticals.



Adequació de 
l’espai

SETEMBRE OCTUBRE
Planter de tardor

NOVEMBRE

Manteniment i 
recol·lecció d’hivern

Plantació de patates/
alls. (opcional).

DESEMBRE

GENER FEBRER MARÇ
Manteniment i 

recol·lecció d’hivern
Canvi de conreus de 
tardor a primavera

ABRIL
 Canvi de conreus de 
tardor a primavera

Manteniment i 
recol·lecció de 

primavera 

Manteniment i 
recol·lecció de 

primavera

MAIG JUNY
Manteniment i 
recol·lecció de 

primavera

Manteniment 
i recol·lecció 

d’hivern

Manteniment i 
recol·lecció d’hivern

Plantació de patates/
alls. (opcional).

Manteniment 
i recol·lecció 

d’hivern

HORTS I JARDINS TEMÀTICS
S’ofereix suport de manteniment a nivell tècnic i didàctic, de forma conjunta a partir de gener de 2018, als centres 
que disposin d’aquests espais. 

Accions de suport, adaptades a l’espai
- Lliurament de planter. També terra i adob, si s’escau.
- Revisió, seguiment i assessorament sobre l’estat de l’espai. 
- Assessorament i planificació de les tasques de manteniment: neteja de males herbes, tutorització, recol·lecció, 

regulació del reg, etc.

Calendari de les tasques que cal fer a l’hort escolar 

Serà requisit imprescindible la presència del professorat i l’alumnat responsable d’aquest espai durant 
l’execució del servei.  Per a peticions i consultes hortsescolarsprat@gmail.com  


