
LES DEIXALLES ORGÀNIQUES  “La matèria ni es crea ni es destrueix, només es transforma”. 

Adob natural per evitar l’ús de productes químics 

El compostatge és una manera de reciclar que es converteix en una activitat lúdica estretament vinculada a la jardineria. L’adob que s’obté del procés de compostatge permet que es redueixi l’ús de fertilitzants químics. Quan es fa compost a casa s’aconsegueix 
l’autosuficiència en nutrients per a l’hort o el jardí. La tranquil·litat que dóna saber que no hi ha productes químics a la terra fa que es pugui gaudir d’ella sense perill per a nens ni adults.  El compost és un adob molt complet que aporta els minerals necessaris 
per a les plantes. Els principals macronutrients que aporta són el nitrogen (N), el fòsfor (P) i el potassi (K), però també aporta micronutrients i millora l’estructura del terra així com la capacitat de retenció d’aigua. Pel fet de ser un producte totalment natural, 
es pot aplicar a qualsevol planta, ja sigui d’interior o d’exterior, de jardí, hort, fruiters, jardineres, gespa, etc.

L’autocompostatge no necessita energia per funcionar, ni té despeses de manteniment·
El compostador de jardí sempre ha d’estar en contacte directe amb la terra perquè els microorganismes de la natura entrin en contacte amb les restes que es dipositen al seu interior i per permetre el drenatge de l’aigua sobrant dels vegetals. En els casos en 
que es vulgui situar un compostador de jardí sobre paviment, cal aixecar part del paviment, de manera que, com a mínim, el 50% de la superfície de la base del compostador estigui en contacte directe amb la terra. S’ha de procurar que el compostador no 
rebi gaire insolació per evitar haver-lo de regar. Si es posa a l’ombra, molt millor. Es necessita entre 50 cm i 1 m d’espai pels costats per poder extreure el compost madur amb comoditat.

Sempre s’han de barrejar les restes que es dipositen. Això no vol dir que s’hagi de remenar cada dia, ni de bon tros, sinó només quan s’hi aboca una quantitat significant d’un mateix materia.  Ara bé, si el que es vol és aproximar-se a la perfecció per acon-
seguir un compost equilibrat i de qualitat, convé barrejar tres parts de restes humides riques en nitrogen .verd. (restes de cuina, fulles verdes, gespa acabada de tallar, plantes de l’hort o jardí, etc.) per cada part de restes seques riques en carboni .marró. 
(fulles seques, palla, serradures, branques triturades, pinyes, etc.). Caldrà guardar fulla seca quan n’hi ha un excés per quan no n’hi hagi. Si es dipositen cada dia petites quantitats de matèria orgànica, n’hi ha prou de barrejar les restes dins del compostador 
un cop per setmana.

Com utilitzarem el compost?

· A l’hort: entre 1 i 2 mesos abans de plantar-hi res i amb el compost madur, s’apliquen uns 4 litres de compost per metre quadrat (aprox. 4 litres és un 1kg ).

 · Arbres fruiters: una vegada s’hagi fet tota la recol·lecció de la temporada, s’apliquen a l’arbre uns 5 l/m2 (una capa de 2 cm), per tornar-li el que ha produït en forma de fruita.

· Arbres ornamentals: a la tardor, per compensar l’esforç fet a la primavera i a l’estiu, s’apliquen uns 2 cm de compost a tota la superfície que ocupa la copa.

· Plantes i Flors: a la primavera necessiten uns 2 cm de compost per mostrar-se amb tota l’esplendor de què són capaces any rere any

L’EUCALIPTO, el pulmo de l’escola

EL NESPRER, fruit en maduració

ELS SENTITS A L’ESCOLA

Per mi un dels temes oblidat de la educació actual és la estimulació dels sentits, és per això que en aquest projecte he volgut trebal-
lar amb les formes i les textures en els revestiments (tacte), revestiments durs i porosos, espais silenciosos i sorollosos (l’oïda), els 
colors i contrastos de llum (vista) i la vegetació (gust i olfacte). 

Així doncs he dedicat especial atenció a la tria de la vegetació. He optat per arbres fruiters de flor olorosa en els patis on se situen els 
horts, els que tenen accés directe des de les aules. Així a més a de gaudir del fruit podem gaudir de les flaires dels arbres en època 
de floració. He tingut especial cura en triar arbres que no florissin a l’estiu ja que el centre roman tancat. Així doncs tenim el pati dels 
tarongers i el pati dels nespres. Però encara trobem un altre arbre, podrim considerar-lo el cor de l’escola ja que es troba en el punt 
central que uneix infantil, primària i les zones comuns. L’arbre triat per a ser el centre ha estat l’eucalipto, un arbre majestuós que 
desprèn una agradable olor balsàmica, així  doncs ja tenim el pulmó de l’escola.

Per altre banda també he treballat amb herbes i plantes aromàtiques del nostre clima, el mediterrani. El corredor que queda darrere de 
la cuina, menjador i despatxos, es converteix en el corredor de les olors. Sobre les parets que limiten amb les altres finques, es munta 
una estructura metàl•lica que sustentarà uns sacs amb terra on hi haurà plantades les diferents varietats de plantes. Així doncs a més 
a més de gaudir d’un mur vegetal des de  la cuina, menjador i despatxos, podem experimentar diferents olors segons la  finestra que 
obrim. I mitjançant la ventilació creuada natural de que disposa l’edifici, les olors circulen per l’interior.

Zona 1: cuina i part del menjador   Romaní i farigola
Zona 2: part del menjador   Alfàbrega
Zona 3: Despatxos   Menta  
Zona 4: Sala professors   Lavanda

EL TARONGER, un món per les més petits

EL TARONGER

L’EUCALIPTO

EL NESPRER

NESPRER DEL JAPÓ TARONGER DOLÇ EUCALIPTUS

ROMANÍ FARIGOLA MENTA ALFABREGA LAVANDA

Arbre: Planta Perenne molt resistent, 
alçad d’entre 6 i 7 metres. Branques 
erectes i eixamplades que formen un 
fullam obert.

Fulla: de tonalitat clara, lanceolada 
d’uns 15cm de llarg o més.

Flor: floreix entre d’octubre i febrer, la 
flor és blanca i olorosa i neix en  ramells. 
 
Fruit: Nespre, es pot cullir a la prima-
vera. Comestible.

Arbre: Planta Perenne, mitjana d’entre 
3-5 metres tot i que pot arribar a 10. 
copa gran a 1 metre de terra.

Fulla: Allargada de forma obal d’entre 
7-10 cm

Flor: floreix al Abril, la flor és blanca, 
s’anomena azahar i és molt perfumada, 
neixen soles o en raïms. 
 
Fruit: Taronja, es pot cullir entre no-
vembre i febrer. Comestible.

Arbre: Perennes, de tronc recte, alçada 
entre 30-35 metres tot i que poden ar-
ribar als 100. Creixement molt ràpid

Fulla: Allargada, de color verd blau i 
brillants.

Flor: floreix al Septembre-Octubre, les 
flors són blanques i solitaries.

Fruit: són grans capsules de color casi 
negre amb una tapa gris blavos. No co-
mestible, propietats balsàmiques.

Arbust: perenne i aromàtic, d’un metre 
d’alçada.

Fulla: Allargada i estreta en forma 
d’agulla d’entre 2-3 cm. Molt aromàti-
ca, molt utilitzada en la cuina mediter-
rània.

Flor: Floreix cap al final de la primavera 
i fins a principis d’estiu. Pot estar flo-
rit tot l’any. Les flors són de color blau 
pàl·lid i neixen en agrupacións d’entre 
3 i 15 flors.

Arbust: Mata perenne aromàtica de fins 
a 40 cm d’alçada.

Fulla: color verd apagat per l’anvers i 
d’un color blanquinós pel revers ja que 
està cobert de pèls blancs, 1 cm.

Flor: floreix entre març-juny, les flors 
són rosades o blanques. La planta es 
recolecta durant la floració amb finali-
tats culinaries i medicinals.

Arbust: Espècie herbàcia perenne i 
aromàtiqua, arriba a una alçada de 1 m.

Fulla: color verd viu de disposició opo-
sada i simples, sovint tenen el marge 
serrat. Les fulles contenen un oli essen-
cial: mentol que s’empra com a aroma-
titzant i medicinal.

Flor: floreix cap a final de primevera 
principis d’estiu. Les flors tenen dos lla-
vis i quatre lòbuls amb colors que van 
del blanc al porpra.

Arbust: herba aromàtica anual, algunes 
espècies són perennes. És de creixe-
ment baix 40–60 cm

Fulla: Fulles amples (3-5cm) de color 
verd llustrós a l’anvers i més clar al re-
vers on tobem  glàndules causants de 
la seva aromaticitat. S’empra com a 
aromatitzant i medicinal. 

Flor: Blanca, rosa o violeta neixen en 
grups de 6 disposades en radis.  Floreix 
a l’estiu

Arbust: herba aromàtica anual, algunes 
espècies són perennes. És de creixe-
ment baix 40–60 cm

Fulla: Fulles amples (3-5cm) de color 
verd llustrós a l’anvers i més clar al re-
vers on tobem  glàndules causants de 
la seva aromaticitat. S’empra com a 
aromatitzant i medicinal. 

Flor: Blanca, rosa o violeta neixen en 
grups de 6 disposades en radis.  Floreix 
a l’estiu
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