
 OBJECTIUS DEL CURS
• Introduir els aspectes bàsics de l’agricultura 

ecològica.

• Donar a conèixer les tècniques de l’agroecologia 
per a treballar en un hort familiar.

• Sensibilitzar sobre les conseqüències mediam-
bientals de les males pràctiques agràries i pre-
sentar nous models de consum.

• Desenvolupar i executar sota supervisió directa 
les tasques necessàries per posar en marxa un 
hort familiar ecològic.

QUI SOM
La Crisopa Coop. V. es una Cooperativa de treball as-
sociat que uneix agricultors, tècnics, i altres profes-
sionals del món de l’agroecologia al País Valencià. 
En aquest projecte ens trobem persones amb capa-
citats, punts de vista i disciplines diferents que tre-
ballant guiats pels principis cooperatius volem cen-
trar la nostra activitat en la qüestió agroecològica.

Som un equip multidisciplinar que treballa la terra i 
ofereix diferents serveis com ara: 

• Assistència tècnica agrícola
• Jardineria ecològica
• Formació
• Assistència tècnica topogràfica
• Treballs amb Municipis i Escoles

I també una amplia gama de productes:
• Distribució de fruites i hortalisses produïdes 

ecològicament
• Subministre de materials per a l’agricultura 

ecològica

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS
Duració: 

36 hores, dividides en 4 mòduls. 
16 h de teoria i 20 de pràctica.

Lloc: 
Teoria: edifici Vinyes en Naquera
Pràctica: Pla de l’Estepar, Naquera

Preu:
120€ per als 4 mòduls
40€  per mòdul

Organitzat per un grup de 15 a 25 alumnes

CURS 

COM FER 
UN HORT FAMILIAR

 ECOLÒGIC

Mans a la TERRA !!
Del 1 al 23 de juny

Organitza

Col·laboren

Més informacions i inscripcions
contacta@lacrisopa.com

646 136 184 
www.lacrisopa.com

hortsostenib le



Treballar en un hort familiar ecològic és una expe-
riència única que dona moltes satisfaccions. L’hort 
és un espai de relaxació, de divertiment, d’aprenen-
tatge, que ens fa sentir-nos part de la natura i ens 
permet gaudir de les coses més senzilles, aquelles 
que s’ens han oblidat en l’apresurat món en el que 
vivim, però que encara ens acaronen els ulls quan 
arriba la nit.

En aquest curs et proposem aprendre les técniques 
bàsiques d’agricultura ecològica dividides en quatre 
caps de setmana, on els divendres s’abordaran 
els continguts teòrics fonamentals per a posar en 
marxa un hort i els dissabtes estaran dedicats a la 
part pràctica de tot l’aprés en l’aula. La idea principal 
és conèixer el perquè de les coses i simultaneament 
familiaritzar-nos en elles fent-les  a peu de camp.  

Teoria
Divendres de 17 a 21h

1 de juny
1) Importància i interès dels horts familiars ecològics.  
Presentació, models d’horts familiars, beneficis de 
l’agricultura ecològica.

2) Comencem pel principi: les llavors. Treballar en tot 
el cicle de cultiu de les plantes: des de la llavor fins la 
collita.

8 de juny
3) L`aigua i el reg. Sistemes de reg, necessitats dels 
cultius, freqüencia i pautes.

4) El treball de la terra i la fertilització en agricultura 
ecològica. Eines, compostatge, fems, adobs verds.

15 de juny
5) Disseny i maneig, o les feines de l`hort. Rotacions 
de cultiu, associacions, creació de bardisses, control 
d’herbes.

6) La importància de la sanitat. Combatre les plagues 
en agricultura ecològica.

22 de juny
7) Els nostres cultius (I): els cultius d’estiu. Qualitat 
dels aliments ecològics. 

8) Els nostres cultius (II): els cultius d’hivern.
Canals de comercialització, on trobar-los.

Pràctiques
Dissabtes de 9 a 14h

2 de juny
1) Acondicionament d’una parcel•la per a fer un hort 
familiar: dimensions, orientació, aspectes a tindre en 
compte, primeres necessitats, etc.

2) Reconeixement i extracció de llavors dels cultius de 
l’hort, preparació de planters de llavors de varietats 
locals, sembra directa en camp.

9 de juny
3) Sistemes de reg en la parcel•la destinada a hort fa-
miliar: insal•lació de reg per degoteig i reg a manta 
(cavallons i solcs, moviment de l’aigua).

4) Preparació de la terra, maneig i observació del sol, 
mostra d’un anàlisi senzill de terra, aplicació del ferti-
litzant, càlcul de les dosis necessàries.

16 de juny
5) Disseny de la parcel•la, planificació de cultius, tras-
plantaments, sembres directes. 

6) Reconeixement de plagues, malalties i fauna au-
xiliar en el camp. Reflexió de perquè han aparegut i 
com es podrien haver evitat.

23 de juny
7) Tasques de camp que s’han abordat en la part 
teòrica (desullat, aporcats, desherbats, podes).

8) Revisió de les tasques de camp que manquen. De-
gustacions de productes ecològics i convencionals.


