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1. Dossier bàsic del compostador pels alumnes. 

Qué es el compostatge? 
 
El compostatge és un procés natural de descomposició de la matèria orgànica gràcies el 
treball dels microorganismes (bacteris i fongs) i altres animals anomenats detritívors, com 
ara cucs i paneroles. Aquests organismes són els mateixos que descomponen la fullaraca 
del bosc o els que fan florir els taronges i el pa. 
En aquest procés, es transformen les restes orgàniques en compost adob natural. D’altra 
banda, es necessita oxigen perquè funcioni correctament.  D’altra banda es genera vapor 
d’aigua, diòxid de carboni i energia en forma de calor. 
 
Fases del procés de compostatge: 
 
Podem distingir, quatre fases diferents en el procés de compostatge; la fase de preparació 
on preparem el menú de compostatge, la fase de lactància i creixement i la fase exotèrmica 
que depèn de la fase de descomposició de la matèria orgànica i la fase de maduració. 
 
Fase de preparació: 
En la fase de preparació, preparem el menú de compostatge, tenint en compte les condicions 
òptimes mencionades anteriorment.  
Ha de ser el més variat possible, sempre tenint en compte l’equilibri entre material fresc, més 
ric en nitrogen, i material sec, més estructurant i ric en carboni.  
 
Fase de lactància i creixement:  
Es tracta del període d'aclimatació dels microorganismes al seu nou medi i l'inici de la 
multiplicació i colonització dels residus. Aquesta fase té una durada de dos a quatre dies i, 
s'inicia amb la degradació per part dels bacteris dels elements més biodegradables (els 
sucres i les proteïnes més senzilles). 
Com a conseqüència de l'acció d'aquestes primeres bacteris que actuen a temperatures de 
fins a 50ºC  es comença a escalfar la pila de residu i s'observa l'emanació de vapor d'aigua 
a la part superior de la matèria vegetal. 
 
Fase exotèrmica: 
Depenent del material de partida i de les condicions ambientals, el procés pot durar entre 
una setmana, en sistemes accelerats, i un o dos mesos en sistemes de fermentació lenta. 
Com a conseqüència de la intensa activitat dels bacteris i l'augment de la temperatura de la 
pila de residus, provoca l'aparició d'organismes termòfils (bacteris i fongs). Aquests 
organismes actuen a temperatures majors (entre 60 i 70 ºC), produint una ràpida 
degradació de la matèria. La temperatura assolida durant aquesta fase del procés garanteix 
la higienització i eliminació de gèrmens patògens, larves i llavors. Passat aquest temps 
disminueix l'activitat biològica i s'estabilitza el medi. 
 
Fase de maduració: 
És un període de fermentació lenta (pot arribar a durar 3 mesos), en el qual la part menys 
biodegradable (la més resistent) de la matèria orgànica es va degradant. La temperatura de 
la pila va disminuint lentament la mateixa manera que l'activitat dels bacteris, produint-se la 
colonització de la pila per tot un món d'organismes i microorganismes que ajuden a la 
degradació d'aquestes parts menys biodegradables del residu. 
 
Normes bàsiques: 
 
1. Situació del compostador. 
 

 Poseu el compostador directament a terra (no sobre paviment ni rajola). Els animals 
del sòl han de poder tenir accés a la matèria del compostador. 

 Situar-lo en lloc ombrívol, perquè si rep molta insolació l’haureu de regar. (control de 
la humitat) 

 

 



 

 

2. Barregeu ¾ de matèria humida  amb ¼ de matèria seca. 

 

 Matèria humida (restes de la cuina, i parts tendres de les plantes): conté molt 
nitrogen. 

 Matèria seca (fulles i herbes seques, restes de poda, serradures): conté molt carboni. 

 La barreja equilibrada és un punt clau perquè funcioni correctament. Relació carboni, 
nitrogen 30-1. 
 

3. Remeneu i voltegeu la pila. 

 

 El procés de compostatge necessita oxigen i el material ha d’estar esponjat. 

 Remeneu-la bé, evitant deixar zones que puguin acumular humitat o manca 

d’oxigen. 

 

4. Controleu la humitat. 

 

 Controleu que la pila no s’assequi. Si s’asseca regar amb una regadora. 

 

5. Controleu la temperatura. 

 

 La temperatura dependrà de la fase en la qual es troba el compostatge. El 

control de la temperatura ens permetrà identificar en quina fase ens trobem. 

 

Tenint present les normes bàsiques anteriors, el procés funcionarà adequadament. La durada 

del procés dependrà del manteniment de les condicions que necessiten els microorganismes. 

La mancança d’alguna d’aquestes condicions implicarà l’alentiment del procés. 

 

Eines del compostatge: 

1. Caixa compostadora, per a realitzar el procés. 

2. Una forca o airejador, per remoure el material compostable. 

3. Unes tisores de podar, per trossejar el material i millora el procés. 

4. Una regadora, per regar la pila quan estigui seca. 

5. Una pala i un garbell per a poder separar les restes més gruixudes i refinar el compost 

del material madur. 

 



 

 

Menú del compostatge: 

 

Quadre de seguiment del compostador: 

QUADRE DE SEGUIMENT DEL COMPOSTADOR Data: 

Tasca realitzada 

Observacions Aportació de matèria orgànica 

 Valors Problema Causa Solució Tipus de matèria Quantitat 

Presència de 
mosques. 

       
  

  

Temperatura 
     

Color 
     Etapa del procés de descomposició 

 

Textura 
     

 

Olor 
     

 

Material compostable Observacions 
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Restes vegetals de la cuina, 
peles de fruita i verdures. 

Són residus  amb un elevat contingut d'aigua, prop del 80%.Per evitar 
l’excés d'humitat barrejar amb residus secs com serradures. 

Pells de cítrics 

Modera l'aportació. El pH àcid i la presència de ceres dificulta l'acció 
dels bacteris, hi triguen més temps del habitual a descompondre's. 
Trossejar-les i deixar-les assecar per facilitar el procés.  

Restes d'amanides Si contenen vinagre cal moderar-ne el ús, ja que el pH és molt àcid. 

Herba fresca(gespa, males 
herbes) 

Les males herbes poden propagar les seves llavors a través del 
compost. Per evitar-ho arrencar-les abans no comencin a florir i fer la 
llavor. 

Restes de l'hort 

Convé triturar-les per accelerar-ne la descomposició i barrejar-les amb 
residus estructurals. Les restes amb malalties causades per fongs no 
s’afegiran. 

Poda verda 
S'ha de triturà. És un residu molt equilibrat en la seva relació C/N. 
Permet la circulació de l'aire, ja que sol estar força ben estructurat. 

Marró del cafè i infusions Cal barrejar-los amb residus estructurants que assegurin un bon aireig. 

Restes de carn i peix 
No convé utilitzar-los ja que són tenen una descomposició lenta i 
provoquen males olors. 
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Restes de poda seca(branques 
i branquillons) 

Té un bon rendiment en humus, és el residu amb millors propietats 
estructurals. Té una descomposició lenta. Cal triturar-les i barrejar-les 
amb residus rics en nitrogen. 

Fulles seques 
Cal evitar utilitzar-ne en molta quantitat, ja que tenen tendència a xafar-
se i compactar-se, dificultant l’aeració de la pila de compost.  

Closques de fruita seca i pinyols Evitar-ne el us, ja que sinó s'esmicola triga molt a descomposar-se. 

Serradures, encenalls de fusta 

Cal evitar l'ús de serradures de fustes contraplacades o aglomerades, 
ja que solen estar tractades amb resines i altres productes químics. Es 
descomponen lentament i afavoreixen la creació d'humus estable.  

Paper i cartró 

És un residu excel·lent per compensar l'excés d'aigua i nitrogen de les 
restes de cuina. Convé trossejar-los. Molt ric amb cel·lulosa, que és 
ràpidament descomponible, però amb un rendiment en humus baix. 

Pa i restes de productes de 
pastisseria 

És convenient trossejar-los 



 

 

Quadre solució de problemes: 
 

Problema observat Posibles causes Solucions 

Olor a podrit 

Manca d’aeració per excés 
d’humitat. 

Voltejar el compost i afegir 
material estructurant, com 

restes de poda triturades o bé 
material que absorbeixi l’excés 

d’humitat, com paper o 
serradures. 

Compactació del compost que 
dificulta el pas de l’aire. 

Remenar i afegir material 
estructurant. 

Olor d’amoníac (com de 
vinagre) 

Excés de nitrogen amb un 
elevat contingut d’humitat. 

Remenar i afegir components 
més secs, amb més carboni, 

com serradures o paper. 

Presència de filmaments 
blancs o bolets 

Fongs. 

Cap problema. 
Els fongs estan descomponent 

els residus i són bons per al 
compost. 

Hi ha moltes mosques 
voltant pel compostador 

Excés d’humitat. 
Remenar i afegir material 

estructurant. 

Moltes restes de fruita al 
compost. 

Remenar per accelerar la 
descomposició. Afegir una 
capa superior de material 

estructurat. 

Cucs (larves de mosques) 

Habitualment són larves de 
diferents tipus de mosques 

que proliferen quan hi ha molta 
humitat. 

Remenar i afegir material 
estructurant, tot i que cal tenir 
present que també col·laboren 

el la descomposició. 

Cucs de terra 
El compost fred atrau els cucs 

de terra. 

Cap problema. 
Col·laboren en la 
descomposició. 

Presència de rosegadors 
Probablement hem llençat 

restes d’algun material que els 
atrau. 

Remenar bé per accelerar la 
descomposició i cobrir el 

compost (assegurar-nos que 
està tapat). 

Baixa temperatura de la pila 

Tenim poc material o posem 
de forma massa esglaonada. 

Si no tenim espai ni fonts de 
més material, ens hem de 

conformar amb un 
compostatge fred. Sinó afegir 

material. 

El compost s’ha assecat. Afegir aigua mentre es volteja. 

Poca aireació per excés 
d’humitat o compactació. 

Voltejar i afegir material 
estructurant. 

Els materials utilitzats tenen 
poc nitrogen. 

Afegir materials rics en 
nitrogen, restes verdes o 

residus de cuina. 

 
 

 

Podeu consultar més informació sobre el compostador: 

Solé J. & Weissmann H., 2006: L’HORT ESCOLAR Guia pràctica d’horticultura ecològica. 

Ajuntament de Barcelona. Edita: Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/313/GuiaHortEscolar.pdf 

Vallés J.M., 2014: Compostar a casa. Manual per fabricar adob amb residus de la llar. Ediciones 

del Serbal. 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/313/GuiaHortEscolar.pdf


 

 

 

2. Material complementari pel projecte de 3r ESO. 

2.1. Material didàctic per l’alumnat: Guió del projecte. 

Descripció:  

L’escola necessita una manera fàcil de coordinar i gestionar l’hort, per al seu correcte 
funcionament. 

Proposta: 

Haureu de dissenyar una aplicació amb App Inventor que faciliti l’organització i comunicació 
de les tasques realitzades a l’hort de l’escola. L’aplicació haurà de respondre a les 
necessitats bàsiques de gestió i organització de l’hort escolar, d’una manera atractiva, 
pràctica i educativa perquè poguí ser utilitzada per tota la comunitat educativa. 
 
En una primera sessió anirem a conèixer les tasques que es realitzen a l’hort, i el seu 
funcionament del dia a dia. De manera lliure, tenint en compte les tasques que s’hi realitzen 
i el funcionament del dia a dia, haureu de triar quins elements trobarem a l’aplicació. 
 

Requeriments bàsics del disseny: 

 Una primera plana, que ens permetí navegar a les diferents seccions de l’app. 

 Botons dels diferents elements de l’aplicació. 

 En les planes dels diferents elements un botó per tornar a l’inici de l’aplicació i botons 
per navegar per altres elements. 

 Botó de sortida de l’aplicació. 

Requeriments bàsics de la programació 

 Permetre a l’usuari introduir les tasques realitzades a l’hort. 

 Guardar informació rellevant. 

 Permetre a l’usuari navegar de manera senzilla i àgil. 

 Permetre a l’usuari sortir de l’aplicació. 

Presentació del projecte: 

Durant la realització del projecte haureu de documentar el procés de programació seguit, tenint 
en compte la fitxa de seguiment del projecte.  

Un cop finalitzat el projecte, per grups caldrà lliura un document amb la memòria de realització 
de l’aplicació, i un enllaç de descàrrega. A més a més, es realitzarà una presentació de l’aplicació 
mostrant i explicant el seu funcionament.  

Entre tots els alumnes de la classe es triaran les dues millors aplicacions que es presentaran a 
la resta de la comunitat educativa que realitzaran una votació, per escollir l’aplicació que 
s’utilitzarà per a la gestió i organització de l’hort escolar. 

  

  



 

 

3. Material complementari pel projecte de 3r ESO. 

3.1. Material didàctic per l’alumnat: Guió del projecte. 

Fitxa per l’alumne activitat prèvia: Encendre i apagar un LED 

En aquesta activitat aprendreu a controlar un LED. 

El material que necessitareu és el següent: 

 Placa Rasberry Pi. (RPi) 

 LED 

 Resistència de 470Ω 

 Protoboard 

 PASSOS A SEGUIR: 

1. Muntar el circuit: 

En la figura de sota podeu observar l’esquema del circuit. El LED  està connectat el pin 

18 de la RPi (GPIO24). En sèrie amb el LED hi ha una resistència de 470 Ω. La raó 

d'aquesta resistència és protegir el LED. El circuit es tanca amb la resistència 

connectada a terra (GND).  

2. Verificar el muntatge: 

Una vegada hagueu muntat el circuit, pregunteu al professor si està tot bé, i quan 

tingueu l’Okey del professor, encendrem la RPi i començarem a programar. 

3. Programar: 

3.1. Exercici 1. 

Per a començar a treballar podem obrir un editor de text per a escriure el codi del 

nostre programa.  

A l'editor escriurem el nostre programa i el guardarem a la carpeta d'usuari amb el 

nom led1.py. El nostre primer programa serà el següent: 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)   

GPIO.setup(18,GPIO.OUT)   

 

GPIO.output(18,True) 

 

Per a encendre el led ferem el següent: 

1. Importarem el mòdul RPi.GPIO per a poder comunicar-nos amb els pins de la 

Raspberry, l'importem amb l'àlies GPIO per a ser més breus.  



 

 

2. El següent que hem de fer és dir quina manera farem servir per a comptar els 

pins (n'hi ha dues maneres: amb la numeració de la placa BOARD i amb la 

numeració del xip BCM), nosaltres sempre farem servir la numeració BOARD 

perquè és més fàcil. 

3. Definirem quin pin farem servir i si el farem servir com entrada o com sortida:  

GPIO.setup(18, GPIO.OUT) 

En el nostre cas utilitzarem el pin 18 i el definim com sortida. 

4. Per últim donarem l'ordre d'encendre el led, això es fa amb: 

GPIO.output(18, True) 

On True indica que la sortida està encesa, si volem apagar-la hem de posar 

False. També podem posar 1 en comptes de True i 0 en comptes de False. 

Per a provar el nostre codi, un cop guardat el fitxer, obrim un terminal fent clic a la 

icona del terminal a la barra de tasques i al terminal escrivim: 

Preguntes: Què observeu? És el que esperàveu? Quina millora proposeu? 

3.2. Exercici 2: 

El mòdul time té una funció que permet introduir una pausa en el programa. Per a 

importar el mòdul hem de fer: 

import time 

Per a utilitzar la funció posarem: 

time.sleep(5) 

En aquest cas el programa farà una pausa de 5 segons i després continuarà executant 

les sentències següents. 

Proposta: Milloreu el codi anterior perquè el led s'encengui i s'apagui dues vegades 

fent servir la funció sleep. Guardeu el programa amb el nom led2.py. 

 

3.3. Exercici 3: 

A sota tenim un codi una mica més complex que l'anterior. Tracteu d'entendre que fa. 

Escriviu el codi en un arxiu i poseu-li el nom led3.py. Què fa el programa? És el que 

heu pensat que faria? 

#!/usr/bin/python 

#LEDtest.py 

 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

# LED Blink 

#HARDWARE SETUP 

# P1 

# 2[======X=L===========]40 

# 1[====================]39 



 

 

# X=GND (14) L=LED (18) 

 

LED_ON = 1 

LED_OFF = 0 

 

#LED CONFIG - Set GPIO Ports 

LED = 18 

 

# Funció que defineix les característiques dels pins 

def led_setup(): 

    #Setup the wiring 

    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)   #Mode BOARD de comptar els pins 

    #Setup Port 

    GPIO.setup(LED,GPIO.OUT)   #El PIN 18 es defineix com sortida 

 

def main(): 

    led_setup() 

    for val in range(10): 

        GPIO.output(LED,LED_ON)   #S'encén el LED 

        print("LED ON") 

        time.sleep(5)             #Esperem 5 segons 

        GPIO.output(LED,LED_OFF)  # Apaguem el LED 

        print("LED OFF") 

        time.sleep(5)             #Esperem 5 segons 

try: 

    main() 

finally: 

    GPIO.cleanup() 

    print("Tot tancat. FI") 

#End 

 

Veiem que controlar els pins és molt senzill amb el mòdul RPi.GPIO. Ara podeu fer 

modificacions al llistat perquè el LED faci seqüències diferents d'encés i apagat. 

3.4. Exercici 4 (ampliació): 

Demaneu al professor un altre led i una resistència i feu un programa in els dos led 

s'encenguin alternativament. 

 

  



 

 

3.2. Material didàctic per l’alumnat: Guió del projecte. 

Descripció:  

En aquest projecte dissenyarem un sistema de reg automàtic per a l’hort escolar. El 
sistema ha de respondre a les necessitats hídriques de les plantes. En el nostre projecte 
utilitzarem una placa Raspberry Pi, que programarem amb el programa de llenguatge 
informàtic Pyton. Per activar la vàlvula del sistema de reg, la Rasberry Pi decidirà gràcies 
als sensors de temperatura i humitat del sòl, quan obrir la vàlvula del reg. 
 
Components necessaris per a la construcció: 
 

 Placa Rassberry Pi 

 Sensor d’humitat FC-28 

 Sensor de temperatura DHT11 

 Modul relé de 5V 
 

 Placa protobard 
 

Fases del projecte: 

Per al disseny del sistema de reg, ens organitzarem en grups de 4 i caldrà seguir les 
següents fases 

FASE A: En aquesta fase decidirem quin sistema de reg implementarem, ho realitzarem 
durant una sessió d’aula. Haureu d’entregar un plànol del disseny del sistema de reg. 

Fase B: En aquesta fase analitzareu el problema plantejat, cercareu informació sobre les 
dades d’humitat i temperatura que ens indiquen quan cal regar i quan no. I realitzareu el 
disseny del sistema de reg. 

FASE C: En aquesta fase organitzareu la feina a realitzar, fent un pla de treball per dur 
a terme el vostre disseny i programar el sistema. (Caldrà validar amb el professor el 
vostre pla de treball. 

FASE D: En aquesta fase es realitzarà  l’execució i validació del sistema de reg 
automàtic. 

FASE E: Finalment caldrà presentar als companys el nostre disseny de sistema de reg 
automàtic, explicant les variables que heu tingut en compte el codi de programació i el 
seu funcionament. 

El millor projecte serà escollit per instal·lar-lo en l’hort escolar. 

 

  



 

 

3.3. Codi de programació. 

#!/usr/bin/python  

# -*- coding: utf -8 -* 

#reg.py import time import RPi.GPIO as GPIO  

import dweepy 

# Sistema de reg intel·ligent  

#HARDWARE SETUP  

# P1  

# 2[====================]18  

# 1[V===GD==============]6 

# G=GND (9) D=DO (11) V=VCC (1) 

#SENSOR CONFIG - Set GPIO Ports  

DO = 11 

hum=humitatsensor()//Sensor d’humitat 

# P2  

# 2[====================]18 

# 1[V===GD==============]6  

# G=GND (39) D=DO (29) V=VCC (17) 

DO=29 

Tem=temperaturesensor()//Sensor de temperatura 

def setup():  

#Setup the wiring GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  

#Setup Ports GPIO.setup(DO,GPIO.IN) 

def main():  

setup()  

while True:  

sensor_state = GPIO.input(DO)  

if sensor_hum == 1: print("Reg apagat")  

if sensor_tem==1: print("Reg apagat") 

dweepy.dweet_for('sensor_reg ', {'Estat ':'Apagat '})  

else: print("Reg encès")  



 

 

dweepy.dweet_for('vsensor_reg ', {'Estat ':'Encès '})  

print "dweeted" time.sleep(5) 

try: 

main() finally: GPIO.cleanup() print("Tot tancat. Fi") #Fi 

 


