
CULTIU AL PATI

PLANTES AROMÀTIQUES 

 

 
OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURS
 
El curs pretén aportar informació sobre la cura del pati, jardí, hort o test i els usos casolans de les 
plantes aromàtiques i medicinals. 
edat. 

 
Teoria i pràctica. 
 
 
DESTINATARIS 
 
El curs va dirigit a mestres d’escoles (bressol, 
 
 
 

Programa 
 
1)  Diversitat de les especies: 
 
Botànica i identificació. 
 
Pràctica amb planta recollida, planter i material gràfic: principals famílies, espècies silvestres útils per 
a cultivar. 
 
Fonts d’informació, bibliografia.
 
Conservació, biodiversitat i sostenibilitat
 
 
2)Cultiu i manteniment del pati, jardí, hort i test:
 
Material vegetal. 
Tasques culturals. 

Maquinaria i equip necessari.
Bones pràctiques de cultiu. 
 
Pràctica de cultiu a terrassa i jardí: fer planter de llavors i esqueixos.
 
 

 

 

ULTIU AL PATI, JARDI, HORT I TEST, I ELS USOS DE LES 
PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS 

 
Les PAM a les Escoles 

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURS 

El curs pretén aportar informació sobre la cura del pati, jardí, hort o test i els usos casolans de les 
plantes aromàtiques i medicinals. Pretén aportar recursos educatius i eines educatives per a cada 

irigit a mestres d’escoles (bressol, primària, ESO i batxillerat). 

Pràctica amb planta recollida, planter i material gràfic: principals famílies, espècies silvestres útils per 

Fonts d’informació, bibliografia. 

Conservació, biodiversitat i sostenibilitat 

2)Cultiu i manteniment del pati, jardí, hort i test: 

Maquinaria i equip necessari. 
 

cultiu a terrassa i jardí: fer planter de llavors i esqueixos. 

El curs pretén aportar informació sobre la cura del pati, jardí, hort o test i els usos casolans de les 
aportar recursos educatius i eines educatives per a cada 

Pràctica amb planta recollida, planter i material gràfic: principals famílies, espècies silvestres útils per 



 
3)Disseny d’un pati, jardí i/o hort xeròfit amb espècies útils
 
Introducció al cultiu ecològic. 
 
Preparació de plaguicides vegetals per 
 
 
4)Recol·lecció, transformació i Conservació
 
Assecat, destil·lació, extracció, refrigeració, congelació.
 
Usos i aplicacions.  
 
Usos Alimentaris, Cosmètics, Perfumistes, medicinals, i d’altres aplicacions de les espècies vegetals.
 
Preparacions Casolanes: condiments, cosmètics naturals: cremes, tònics, mascaretes, xampús, 
xarops, sabons; colònies, perfums; preparats medicinals.
 
 
PROPOSTA: 
CALENDARI: 28/29 juny i 5/6 juliol
HORARI: de 9-14 h (5 h) 
LLOC: EET (Escola d’Enginyeria de Terrassa)
ORGANITZA: CRESCA – UPC (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari)
PROFESSORAT: Astrid van Ginkel (FITOMON)
 
 
 
 
 
 
Amb la col·laboració de:  

 

 

                   

 

 

3)Disseny d’un pati, jardí i/o hort xeròfit amb espècies útils 

Preparació de plaguicides vegetals per  la prevenció i lluita contra plagues i malalties.

4)Recol·lecció, transformació i Conservació.  

Assecat, destil·lació, extracció, refrigeració, congelació. 

Usos Alimentaris, Cosmètics, Perfumistes, medicinals, i d’altres aplicacions de les espècies vegetals.

condiments, cosmètics naturals: cremes, tònics, mascaretes, xampús, 
colònies, perfums; preparats medicinals. 

juliol 

scola d’Enginyeria de Terrassa) - UPC – C/ Colom, 1 
UPC (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari)

PROFESSORAT: Astrid van Ginkel (FITOMON) 

      

la prevenció i lluita contra plagues i malalties. 

Usos Alimentaris, Cosmètics, Perfumistes, medicinals, i d’altres aplicacions de les espècies vegetals. 

condiments, cosmètics naturals: cremes, tònics, mascaretes, xampús, 

UPC (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) 

 

 


