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Inscripció i informació 

LLOC DE LA FORMACIÓ 

HORTA AMB GRÀCIA 
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FORMACIÓ REQUISITS 

 

UNITATS DE COMPETÈNCIA 

Documentació necessària: 

CONTINGUTS 

Curs de formació en horticultura 

ecològica: 

 200h (60h teòriques + 140h pràctiques) 

 Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 

10 h a 13 h. 

 Durada: Març 2021 - Juliol 2021 

 S’atorgarà un certificat d’aprofitament.  

 Conèixer els fonaments de l’horticultura 

ecològica. 

 Realitzar tasques de preparació del terreny, 

plantació i/o trasplantaments en cultius 

hortícoles. 

 Realitzar operacions de cultiu i recol·lecció. 

 Controlar  malalties, plagues i fisiopaties. 

 Conèixer i adquirir destresa en la utilització 

d’eines necessàries per a la gestió del cultiu. 

1. Introducció a l’agricultura ecològica 

2. Planificació i posada en marxa de l’hort 

3. Pràctiques agrícoles 

4. Les eines 

5. Reproducció vegetal 

6. Els problemes de l’hort 

7. Cultius hortícoles 

8. L’horticultura durant tot l’any 

9. Arbres fruiters 

10. L’hort medicinal 

 Adreçat a persones aturades, en edat 

laboral, amb diagnòstic de Trastorn Mental, 

en seguiment a la xarxa pública o privada 

de Salut Mental. 

 Formació mínima d’ESO o equivalent. 

 Passar el procés de selecció, que consistirà 

en una entrevista personal. 

 DNI. 

 Currículum Vitae. 

 Informe psiquiàtric actualitzat. 

Horta amb Gràcia pretén recuperar un 

espai buit i en desús, transformant-lo en 

una zona verda en la que el conreu 

d’hortalisses, herbes aromàtiques i 

medicinals, esdevingui el protagonista. 

És un espai d’aprenentatge hortícola 

que fomenta la biodiversitat basada en 

criteris ecològics i mediambientals, tot 

desenvolupant una formació destinada 

al col·lectiu de persones amb trastorn 

mental.  


