
Tallers d'hort!
Homeschooling



L’Ortigacoop sccl 

NIF F66307489

Av Can Monmany num 100 local 4 

08197, Valldoreix, Sant Cugat del Vallès 

Telf. 678692623 (Maria) 

L'Ortiga  va   néixer amb la  voluntat  de  dinamitzar  i  difondre  l’agricultura
sostenible a l’entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola. Dins la
cooperativa  hi  trobem  dos  sectors  diferenciats:  La  producció  d’horta
ecològica  i  el  projecte  educatiu  i  de  participació  social.  Sobretot,  volem
treballar per mantenir viva la cultura pagesa i treballar per a una alimentació
sostenible a l’abast de tothom.

Som  un  equip  d'educadores  interdisciplinari  (ens  nodrim  de  les  ciències
ambientals,  la  agroecologia,  metodologies  participatives  “teatre  de
l’oprimit”, l’educació per a la sostenibilitat i l'educació viva) amb experiència
en educació ambiental.  Durant  l’any treballem en l’elaboració de tallers  i
cursos  de  sobirania  alimentària,  horticultura  ecològica  i  coneixement  del
parc de Collserola.

La  masia  de  Can  Monmany  es  troba  en  un  espai  únic  dins  la  Serra  de
Collserola on conviu una abundant i diversa fauna salvatge.

L’espai escollit  per rebre les famílies és l’espai d’hort d’educació, un espai
ideal per realitzar tot tipus d’activitats i tallers amb infants ja que disposa de
dos punts d’aigua, bancs i algunes zones d’ombra. L'hort està format per 5
bancals,  una  caseta  de  fusta  per  les  eines  i  un  espiral  d'aromàtiques  en
creixement. També es disposa de dos lavabos a una altra part de la masia. 

Un cop finalitzada l’activitat, les famílies es poden quedar a dinar a l'espai fins les
15 hores, aproximadament. 

En cas de pluja no disposem d’espai cobert per a poder acollir infants i per tant

l’activitat s’haurà de posposar per a un altre dia que l’educadora us proposarà.

Dades 
contacte

Qui som?

Ubicació  Can 
Monmany

Duració 
10:30 – 13:00h

Calendari  
divendres 
quinzenalment

Grups 12-15 
infants màxim 



Aquesta  proposta  està  pensada  per  acollir  entre  12-15  infants  d’edats

compreses  entre  els  4  i  els  9  anys per  poder  assegurar  una  atenció

adequada. L’horari aproximat d’una sessió serà:

HORARI ESPAI

10:30-11:00h Benvinguda

11:00-13:00h Taller

13:00-13:15h Tancament i valoració

Els  tallers  són  espais  guiats  per  l’educadora  on  s’oferiran  materials,

conceptes i propostes didàctiques i d’experimentació per a que els infants i

les  famílies  puguin  seguir  al  ritme  que  cadascú  cregui  oportú.  Després

d’algunes  sessions  s’oferiran  materials  per  treballar  a  casa,  per  a  poder

ampliar continguts tractats.

L’equip  de  L’Ortiga  som  un  grup  de  persones  expertes  en  agricultura

ecològica, en educació ambiental i tenim una formació multi-disciplinar. Ara

bé, cal apuntar que tot i no ser expertes en metodologies d’educació lliure ni

d’altres  disciplines  portem  tres  anys  d'experiència  i  molts  coneixements

adquirits. Creiem que podem oferir una proposta interessant per a ampliar

les  vostres  oportunitats  d’aprenentatge  i  en  paral·lel  aprendrem  amb

vosaltres altres metodologies didàctiques.

Els  tallers  es  realitzen  a  un  espai  de  bancals  d’hort  separats  dels  espais

productius  per  tal  de  facilitar  les  tasques  als  infants.   Es  reservaran tres

bancals  (com  a  mínim)  d’aquest  hort  pedagògic  al  projecte  de

Homeschooling amb la finalitat que el grup pugui fer un seguiment dels seus

cultius durant tot l’any.

Pretenem  oferir  tallers  que  us  ajudin  a  seguir  treballant  a  casa  i  que

conjuntament ens pugueu anar demanant i millorant els espais i materials

per a poder oferir-vos una proposta ben adequada a les vostres necessitats.

Proposta 
educativa



A continuació es pot veure la proposta de calendari, temàtiques i concreció
d’activitats. És una primera proposta però segons el grup d'infants, a mesura
que ens anem coneguent podem anar trobant altres interessos de l'hort i
adaptar i modificar les sessions per incentivar la seva participació.

DATA TEMÀTICA PROPOSTES I ACTIVITATS PER CASA

28/01/22 Presentació espai Presentació espai i projecte
Plantació hort d’hivern
Alimentar les llombrius

Les hortalisses de
temporada

11/02/22 Llavors Conèixer diferents varietats
llavors

Preparar planter per la
primavera-estiu

Construir mini hivernacle

Calendari de
plantació

25/02/22 El sòl i les herbes Investigar el tipus de sòl de
l'hort, i experimentar amb les

“males herbes” que hi ha.

Herbari de «males
herbes»

11/03/22 Aigua i el reg Descobrir importància de
l'aigua a l'hort, veure per on

circula per les plantes

Cicle de l'aigua

25/03/22
Insectes

Descobrir insectes que hi ha a
l'hort 

Construcció hotel d'insectes
amb palers (diferents

compartimentacions pels
insectes beneficiosos)

Memory insectes
de l’hort

08/04/22 La salut Fer medicines naturals
per les plantes, posar
trampes, seguiment

malalties de les plantes

Receptes de
remeis naturals

Desenvolupament de la proposta



Objectius 
dels tallers

 Potenciar l’autonomia dels infants a través de l’acció, la creativitat, el
treball cooperatiu i un enfoc pedagògic constructivista.

 Desenvolupar  el  sentit  crític  i  la  capacitat  de  reflexió  i  debat  dels
infants.

 Oferir activitats que permetin potenciar una visió global del món que
ens envolta.

 Sensibilitzar sobre la importància d’uns hàbits alimentaris sostenibles
i saludables.

 Dignificar el treball agrícola i apropar-lo a la societat.

 Recuperar  i  difondre  els  coneixements  locals  relacionats  amb  la
història agrícola.



 La inscripció i  el  pagament és trimestral  (sessions de gener a abril
2021). 

 Cal  inscripció  prèvia  a  través  del  correu  electrònic
(educacio@lortiga.cat) o Whatsapp (678692623). 

 Forma de pagament:

◦ Pagament  trimestral  (les  6  sessions)  a  través  de  transferència
bancària al número de compte:

Nº de compte bancari: ES80 3025 0014 00 1400040639
Titular: L’Ortigacoop agricultura ecològica SCCL
Concepte: Noms i cognoms de l’infant

 El grup ha de ser d’entre 12 i  15 infants amb les edats compreses
entre els 4 i els 9 anys aproximadament. 

 El  grup es conformarà segons l’ordre d’inscripció i  es  prioritzarà la
continuitat d’aquest grup en els següents trimestres. En cas de haver-
hi  més  demanda,  es  crearà  una  llista  d’espera  que  s’utilitzarà  per
ordre d’inscripció en el moment de formalitzar-se baixes.

 El preu per infant és el següent:

1er trimestre (6 sessions) 120,00 €

 En cas de famílies amb més d’un infant s’aplicarà un descompte del
20% del preu trimestral.

Proposta econòmica

mailto:educacio@lortiga.cat


Des  de  l’AP-7  en sentit  nord (Girona)  Circular  pel
Lateral  B-30 Sortida  pel  lateral:  Rubí,  Mira-Sol,
Molins de Rei i C-1413m.

Allà  es trobarà una rotonda.  Cal  agafar  la primera
sortida a la dreta (indica Can Domènech),  un camí
asfaltat.  Un  cop  al  camí  de  la  Salut,  a  la  primera
bifurcació, escollir la de la esquerra, seguir pel camí,
es passa un petit pont i es continua sense deixar el
camí de la Salut. En la propera bifurcació triar la de
la dreta, que acaba a la Plaça Joan Gassó. Allà es gira
a  la  dreta  per  agafar  un  camí  de  terra  que  ens
portarà a Can Monmany.

Per a més detalls mirar l’esquema del plànol.

Des de l’AP-7 en sentit sud (Tarragona) sortida pel 
lateral: Rubí, Mira-Sol (passat l’Hospital General)

Un  cop  fora  de  l’autopista  es  va  a  parar  a  una
rotonda on cal agafar la quarta sortida direcció AP-7
Girona, passar per sota de l’autopista i es va a parar a
una altra rotonda que s’ha d’agafar la segona sortida
(camí forestal, Can Domènech), camí asfaltat. Un cop
al camí de la Salut, a la primera bifurcació, escollir la
de  la  esquerra,  seguir  pel  camí,  es  passa  un  petit
pont i es continua sense deixar el camí de la Salut. En
la propera bifurcació triar la de la dreta, que acaba a
la Plaça Joan Gassó. Allà es gira a la dreta per agafar
un camí de terra que ens portarà a Can Monmany.

Per a més detalls mirar l’esquema del plànol.

Enllaç del googlemaps:

https://www.google.es/maps/place/L'Ortiga-

Can+Monmany/@41.4513394,2.0302922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!

1s0x12a490f0d3cd9527:0x9cc54ab10ba076b3!8m2!3d41.4513354!4d2.0324809 

Com arribar a Can Monmany?

https://www.google.es/maps/place/L'Ortiga-Can+Monmany/@41.4513394,2.0302922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490f0d3cd9527:0x9cc54ab10ba076b3!8m2!3d41.4513354!4d2.0324809
https://www.google.es/maps/place/L'Ortiga-Can+Monmany/@41.4513394,2.0302922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490f0d3cd9527:0x9cc54ab10ba076b3!8m2!3d41.4513354!4d2.0324809
https://www.google.es/maps/place/L'Ortiga-Can+Monmany/@41.4513394,2.0302922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490f0d3cd9527:0x9cc54ab10ba076b3!8m2!3d41.4513354!4d2.0324809


No es podrà aparcar el cotxe just davant la masia de Can Monmany, està

prohibit. Per tant, s’haurà de deixar al cotxe a l’Avinguda de Can Monmany,

just passada la plaça Joan Gassó (espais marcats amb una línia groga en la

següent fotografia).  S’haurà de deixar el  cotxe aparcat a la part  dreta de

l’Avinguda Can Monmany i caminar 5 minuts fins a la masia. 

A on aparcar el cotxe?



Es pot arribar a la masia de Can Monmany amb transport públic. A la plaça

de la parada de Valldoreix dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya hi

ha una parada d'autobusos. A cada hora a i 15 i a i 45 surt l'autobús V1 que

us  deixarà  a  la  plaça  Joan  Gassó  (trajecte  de  10minuts  aprox,  podeu

preguntar al conductor que us avisi).  D'allà caminar 10minuts pel camí de

terra fins a la masia de Can Monmany. Per tornar a l'estació de Valldoreix

s'ha d'anar a la parada de la plaça Joan Gassó i esperar l'autobús cada hora a

i 25 i a i 55. 

Com arribar en transport públic?


