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EL CENTRE DE FORMACIÓ DEL LABERINT, 
AL SERVEI DE LA JARDINERIA I LA 
BIODIVERSITAT

El Centre de Formació del Laberint imparteix cursos sobre jardineria, agricultura 
i biodiversitat des del 1993. 

La labor del Centre de Formació del Laberint està integrada en diferents 
estratègies municipals, com el Pla Natura, que té entre els seus objectius 
fer créixer el coneixement, el gaudi i la cura de la natura urbana. Emmarcat 
en aquest pla, la missió de l’escola consisteix a: “Incrementar i consolidar el 
coneixement i la divulgació de la jardineria, l’horticultura i la biodiversitat a 
la ciutat de Barcelona, i contribuir a la difusió de la cultura de la jardineria al 
conjunt de la ciutadania.” 

El programa del Centre està destinat a tota la ciutadania, des de persones 
aficionades fins a professionals del món del verd, amb una combinació 
important i necessària entre la formació teòrica i pràctica. És per això que es 
duu a terme a diferents espais que faciliten el contacte de l’alumnat amb el verd, 
com ara a la mateixa seu del Centre, situada al Parc del Laberint d’Horta, un dels 
espais verds emblemàtics de la nostra ciutat, així com al Viver de Tres Pins, on 
es disposa de les eines, la maquinària i el material necessaris per impartir les 
formacions pràctiques. La proposta formativa es completa a la resta de parcs i 
jardins de la ciutat i amb visites a alguns dels espais de referència per al sector 
de la jardineria i el paisatgisme de Catalunya, com ara vivers i jardins privats i 
botànics. 

En aquest catàleg que teniu entre mans es presenta una variada oferta de 
cursos organitzats cronològicament i amb informació per triar l’itinerari formatiu 
(vegeu l’apartat següent) que millor respongui a les inquietuds i necessitats de 
cadascú.
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A més de les propostes que trobareu en aquestes pàgines, el CFL proposarà 
nous cursos monogràfics durant l’any. Us en podreu assabentar consultant el 
web del Centre de Formació del Laberint o en el nostre butlletí. Per rebre el 
butlletí del Centre, només cal que us hi inscriviu des de la pàgina principal 
del web (https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/), fent clic a la 
pastilla “Subscriu-te al nostre butlletí”; amb un simple pas podreu estar al dia 
dels nous cursos o les activitats relacionades amb la jardineria i la biodiversitat.

VOLS FER DE LA JARDINERIA LA TEVA PROFESSIÓ?
Si vols dedicar-te a la jardineria de manera professional, contacta amb nosal-
tres i t’orientarem sobre el teu itinerari formatiu personalitzat!  

CURSOS A MIDA
El centre disposa d’un servei de formació a mida per a organismes públics, em-
preses i entitats. Dins les temàtiques de formació del centre (jardineria, agri-
cultura, arboricultura, biodiversitat), trobareu un ampli ventall de cursos per 
millorar la base de coneixement dels vostres equips. 

Feu-nos arribar les vostres peticions de cursos a mida per correu electrònic
formacio.laberint@bcn.cat o telefònicament 932 565 601

COM POTS CREAR EL TEU ITINERARI FORMATIU?
Els cursos del Centre de Formació del Laberint ofereixen formació amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats i inquietuds de la ciutadania relacionades amb el món 
de la jardineria, la biodiversitat i l’agricultura ecològica.

Us presentem l’oferta formativa agrupada en eixos d’interès, que permetran 
a l’alumnat trobar ràpidament els cursos que millor responguin als seus 
interessos. Amb aquesta agrupació volem facilitar que tothom pugui crear el 
seu itinerari formatiu en un o diversos anys, i així anar ampliant el coneixement 
i l’especialització en aquells aspectes del verd que centren la seva atenció. 

Tria l’eix que més t’agradi o prepara la teva formació a mida segons els eixos 
temàtics següents:

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/
mailto:formacio.laberint@bcn.cat
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1. CONEIXEMENTS 
DE JARDINERIA 

L’objectiu d’aquest eix és, d’una ban-
da, conèixer la biologia, la fisiologia i 
la morfologia de les plantes i arbres 
que s’utilitzen en jardineria i horti-
cultura; i, de l’altra, els conceptes i 
les tècniques necessàries per posar 
en pràctica els coneixements teòrics 
adquirits. Aprendrem a triar els mi-
llors substrats, a reproduir plantes, 
a identificar espècies i les principals 
plagues i tractaments...

Trobareu els cursos següents: 

 Iniciació a la jardineria

 Ampliació de coneixements de
jardineria

 Pràctic bàsic

 Pràctic avançat

 Hort ecològic a terra o en taula

 Identificació i aplicació de plantes
en jardineria

2. CREACIÓ 
DE JARDINS

Aquests cursos permetran crear, pla-
nificar i dissenyar un espai enjardinat 
amb la vegetació com a protagonista. 
Des de la visió general del disseny del 
jardí històric i actual fins als requeri-
ments per crear terrasses i balcons o 
basses naturalitzades. 

Trobareu els cursos següents:

 Disseny de jardins I i II

 Dibuix per expressar el jardí

 Dibuix tècnic per a projectes de
disseny de jardins

 Identificació i aplicació de plantes
en jardineria

 Terrasses i balcons

 Basses naturalitzades

 Cobertes verdes

 Jardí medicinal i comestible

 Instal·lació i manteniment de
sistemes de reg

 Jardins històrics de Barcelona
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3. MANTENIMENT 
DE JARDINS

Tan important com saber escollir les 
espècies més adients a cada espai 
del jardí és el manteniment posterior 
per conservar-lo en les millors con-
dicions. Amb aquest eix, l’alumnat 
aprendrà a fer i planificar el manteni-
ment dels espais verds.

Trobareu els cursos següents: 

 Pràctic bàsic

 Pràctic avançat

 Poda d’arbustos i enfiladisses

 Poda de fruiters

 Maneig de desbrossadora i
motoserra

 Instal·lació i manteniment de
sistemes de reg

 Sanitat vegetal. Control biològic 
de plagues

4. ARBORICULTURA

Cursos per a professionals i aficionats 
amb l’arbre com a eix d’interès. Co-
neixerem la biologia de l’arbre i de les 
seves estructures, des de la capçada 
fins a l’arrel; les necessitats de creixe-
ment i de manteniment dels arbres, 
així com el seu ús en l’àmbit urbà i en 
el vessant productiu, sense deixar de 
banda la seva importància en l’ecosis-
tema.

Trobareu els cursos següents: 

 Introducció a l’arboricultura

 Poda de fruiters

 Trepa bàsic

 Avançat de trepa

 Protocol de poda

 Arbres de Barcelona
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5. PLANTA 
ORNAMENTAL

Cursos per descobrir la biologia de les 
plantes que es poden cultivar per em-
bellir i naturalitzar terrasses i jardins. 
Amb el coneixement de les diferents 
espècies aprendrem la importància 
d’una bona selecció segons les carac-
terístiques de l’espai.

Trobareu els cursos següents: 

 Identificació de plantes silvestres
a Barcelona

 Plantes crasses

 Com crear un jardí per a papallones

 Plantes bulboses

 Rosers: tipus i manteniment

 Jardí medicinal i comestible

 Terrasses i balcons

 Identificació i aplicació de plantes
en jardineria

 Plantes descontaminants

6. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
AL VOLTANT DEL JARDÍ

Aquest eix formatiu permet conju-
gar dos aspectes que lliguen perfec-
tament: l’art i la natura. Els cursos 
permetran que l’alumnat s’apropi a 
l’entorn natural aplicant-hi diferents 
tècniques creatives, com ara el dibuix, 
la fotografia, l’art floral, els estils de 
jardins... 

Trobareu els cursos següents: 

 Dibuix per expressar el jardí

 Skecht al Laberint

 Disseny de jardins I i II

 Jardins històrics de Barcelona

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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7. BIODIVERSITAT I 
AGROECOLOGIA

L’objectiu d’aquest itinerari és endin-
sar la ciutadania i els professionals 
del món del verd en el camí cap a la 
millora de la biodiversitat urbana mi-
tjançant la jardineria i l’horticultura. 
Amb classes teòriques i visites per di-
versos punts de la ciutat, aprendrem 
a interrelacionar la vida vegetal i ani-
mal i a conèixer els beneficis globals 
d’una gestió naturalitzada de la ciutat 
i la pràctica agroecològica.

Trobareu els cursos següents: 

 Gestió ecològica dels espais verds

 Basses naturalitzades

 Identificació de plantes silvestres 
a Barcelona

 Hort ecològic a terra o en taula

 Plantes descontaminants

 Com crear un jardí per a papallones

 Cobertes verdes

 Jardí medicinal i comestible

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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LA BIBLIOTECA

Les dependències del Centre de Formació del Laberint tenen una biblioteca 
de lliure accés especialitzada en jardineria i paisatgisme. El fons bibliogràfic 
també recull temes de botànica, disseny de jardins, flora i floricultura, arbo-
ricultura, parcs i jardins de Barcelona i el món, i altres matèries afins, com 
l’ecologia, el medi ambient, la biodiversitat o l’horticultura. Conté un total de 
4.400 volums i està subscrita a una trentena de revistes especialitzades.

La Biblioteca del CFL forma part de les biblioteques especialitzades i depar-
tamentals de l’Ajuntament de Barcelona. Els usuaris poden gaudir del fons 
documental per mitjà del catàleg BCNexplor@ 
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/fons-bibliografic/

La biblioteca ofereix un ampli ventall de serveis gratuïts, com ara sala de con-
sulta, servei d’informació i referència sobre temes relacionats amb la seva 
especialització, préstec i reserva de documents, desiderates, etc. Tant al web 
del Centre de Formació del Laberint 
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/presentacio/ 
com al butlletí del Centre es publiquen les novetats bibliogràfiques mensualment.

Per al servei de préstec i reserva no cal tenir carnet de préstec, però sí que cal 
estar donat d’alta al BCNexplor@ mitjançant el formulari d’alta d’usuari 
https://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/content/formulari-dalta-dusuariaria

Horaris
Matins: 10.00 - 14.00 h
Tardes: 15.30 a 18.00 h (dimecres i divendres tancat)

Horaris especials
• En períodes de vacances escolars: horari de matins
• Agost tancat

Contacte
Telèfon: 932 565 620
Adreça electrònica: biblioteca_parcs@bcn.cat
Pàgina web: https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/presentacio/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/fons-bibliografic/
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/presentacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/content/formulari-dalta-dusuariaria
mailto:biblioteca_parcs@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/presentacio/
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INICIACIÓ A LA JARDINERIA 
Curs de llarga durada

Aquest curs permet a l’alumnat adquirir una sòlida i àmplia base de coneixe-
ment sobre les plantes i la seva aplicació en jardineria.
Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites 
a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. Dos dissabtes al llarg del 
curs es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable 
de fora de Barcelona, com ara els Jardins de Cap Roig i el Jardí Botànic Mari-
murtra.

Què hi aprendrem?

*Morfologia i fisiologia de les plantes
*Plantació, cura i reproducció de les plantes en interior i exterior
*Identificació de plagues i malalties 
*Reconeixement de diferents espècies d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals
*Introducció a l’agricultura ecològica 

A qui s’adreça: a persones aficionades que es vulguin iniciar en la jardineria i a 
professionals que vulguin adquirir les bases teòriques. 

Dates: del 28 de setembre de 2022 al 31 de maig de 2023.

Durada: 160 hores, 60 sessions.

Dies: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí o tarda, i 
dos dissabtes per definir a l’inici del curs.

Horaris: matins, de 10.00 a 12.30 h (idioma de les sessions: català); tardes, de 
17.30 a 20.00 h (idioma de les sessions: castellà). 

Nombre de places: 35 per grup.

Preu: 544 euros*.

Docents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria; Paco Cerviño, 
enginyer agrònom i forestal; Montse Rivero, historiadora de jardins i tècnica 
especialista en jardineria; Joan Bernat, tècnic especialista en jardineria i 
biodiversitat; i Neus Cobas, tècnica en jardineria i horticultura.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2022.

CURSOS DE TARDOR 
Pots consultar els programes detallats de cada curs al web del CFL 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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DIBUIX PER EXPRESSAR EL JARDÍ
Monogràfic

Curs d’iniciació en l’expressió plàstica com a eina del projecte del jardí. Aquest 
curs ens permetrà experimentar i desenvolupar tècniques bàsiques de repre-
sentació de jardins mitjançant sistemes mixtos com el dibuix i l’aquarel·la. 

L’objectiu és adquirir les bases per dibuixar els elements del jardí: flors, arbres, 
arbustos, paviments... i crear escenes que reflecteixin els ambients, les formes, 
els colors i les textures de la composició. S’hi introduiran les bases per fer plà-
nols i seccions.

Què hi aprendrem?

*El dibuix com a eina de projecte

*Traços bàsics i textures

*Composicions amb arbres i plantes i persones 

*La perspectiva 

*Materials bàsics: llapis, tinta, aquarel·la

*Barreja de colors

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals. No cal tenir 
coneixements previs de dibuix.

Dates: del 3 d’octubre al 19 de desembre de 2022.

Durada: 40 hores, 10 sessions.

Dies: dilluns.

Horaris: de 9.30 a 13.30 h. 

Nombre de places: 20

Preu: 412 euros*.

Docent: Carme Farré, llicenciada en Biologia per la UAB i Landscape architect 
per l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. 

Inscripcions: de l’1 de setembre al 27 de setembre de 2022.

Observacions: el primer dia de classe s’informarà l’alumnat del material 
necessari per a les sessions.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG
Monogràfic / Tècnic

El disseny i la instal·lació del sistema de reg és bàsic per garantir l’eficiència i 
l’estalvi d’aigua. L’objectiu del curs és conèixer el millor mètode de reg en funció 
de la superfície que s’ha de regar, així com de les necessitats hídriques de les 
plantacions. Curs teòric i pràctic.

Què hi aprendrem?

*Diferents sistemes de reg

*Com dissenyar una instal·lació de reg

*Pràctica amb electrovàlvules 

*Capçal de reg: bombes, filtres, dosificadors...

*Programació del reg

*Estratègies per estalviar aigua

A qui s’adreça: a professionals i persones aficionades amb certs coneixements 
tècnics.

Dates: del 3 d’octubre al 9 de novembre de 2022.

Durada: 40 hores, 10 sessions.

Dies: dilluns i dimecres.

Horaris: de 16.00 a 20.00 h.

Nombre de places: 15.

Preu: 300 euros*.

Docent: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 28 de setembre de 2022.

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS DE JARDINERIA 
Curs de llarga durada

El curs d’ampliació es basa en el coneixement de noves plantes, arbustos i ar-
bres, la seva aplicació al jardí en condicions ambientals especials, les plagues i 
les malalties que les afecten i el manteniment de jardins i terrasses. 

Les classes teòriques es complementen amb visites programades a diferents 
espais verds que destaquen per la seva riquesa en espècies vegetals, així com 
les visites a centres de jardineria, vivers de producció de planta, de substrats i 
de terres. També es fa una visita en dissabte a jardins de fora de Barcelona, que 
serveix com a cloenda del curs. 

Què hi aprendrem? 

*Cultiu de fruiters al jardí
*Els arbustos i la planta vivaç
*Matèria orgànica i compost 
*Bonsais
*Plagues i malalties específiques
*Cultiu en interior

A qui s’adreça: a persones aficionades i a professionals que vulguin adquirir 
les bases teòriques per professionalitzar-s’hi.

Dates: del 4 d’octubre de 2022 al 17 de juny de 2023.

Durada: 86,5 hores, 33 sessions.

Dies: dimarts. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda; i un dissabte per 
definir a l’inici del curs.

Horaris: matins, de 10.00 a 12.30 h (idioma de les sessions: català); tardes, de 
17.30 a 20.00 h (idioma de les sessions: castellà); dissabte, de 9.00 a 18.00 h.

Nombre de places: 20 per grup. 

Preu: 432,50 euros*. 

Docents:  Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria; Paco Cerviño, 
enginyer agrònom i forestal; Andrea de Llobet, enginyera tècnica agrícola; i 
Juanjo Pardo, conservador de la col·lecció de bonsais del Jardí Botànic.

Inscripcions: de l’1 de setembre a l’1 d’octubre de 2022.

Observacions: aquest curs forma part de l’eix “Coneixements de jardineria” 
i està indicat especialment per a l’alumnat que hagi fet el curs “Iniciació a la 
jardineria”, que tindrà prioritat d’admissió. 

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PLANTES BULBOSES 
Monogràfic

Curs teòric en què es presenta la morfologia, el creixement, la reproducció i el 
cultiu de les plantes bulboses més comunes en jardineria. També s’hi tractaran 
les noves espècies i varietats de clima mediterrani, indicades per al cultiu en 
jardins o terrasses.

Què hi aprendrem?

*Elements històrics i etnobotànics

*Selecció d’espècies segons el calendari de floració

*Plantació, cultiu i manteniment 

*Plagues i malures

*Tècniques de multiplicació

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: de l’6 al 14 d’octubre de 2022.

Durada: 10 hores, 4 sessions.

Dies: dijous i divendres.

Horaris: de 10.00 a 12.30 h. 

Nombre de places: 30.

Preu: 91 euros*.

Docent: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria. 

Inscripcions: de l’1 de setembre al 3 d’octubre de 2022.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

COBERTES VERDES PER NATURALITZAR LA CIUTAT
Monogràfic semipresencial / Tècnic

Curs per assolir els fonaments del disseny i la construcció d’estructures vege-
tals que fomentaran la naturalització de la ciutat des dels criteris tècnics de la 
jardineria. Les cobertes verdes permeten augmentar l’esperança de vida dels 
edificis, actuen com a aliades en la lluita contra l’escalfament global i són un 
espai ideal per potenciar l’agricultura urbana.

El curs tindrà una part teòrica en línia més dues classes pràctiques on es visi-
taran dos models d’èxit a la ciutat de Barcelona.

Què hi aprendrem?

*Evolució de les cobertes verdes

*Sistemes de cobertes i murs verds

*Impermeabilització i fases del projecte 

*Beneficis ambientals i biodiversitat

*Vegetació i reg

*Jardins verticals

A qui s’adreça: a professionals de la jardineria, paisatgistes, arquitectes, 
enginyers i tècnics municipals.

Dates: de l’11 al 20 d’octubre de 2022.

Durada: 10 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts i dijous.

Horaris: de 16.00 a 18.30 h.

Nombre de places: 20.

Preu: 110 euros*.

Docents: Gabino Carballo, tècnic de Projectes i Manteniments de Parcs i 
Jardins de Barcelona.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 7 d’octubre de 2022.

NOU
CURS

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/


17

PODA D’ARBUSTOS I ENFILADISSES
Monogràfic

En aquest curs aprendrem les tècniques de poda més adequades per a diversos 
arbustos o enfiladisses, atenent les característiques de creixement de diferents 
espècies i les seves funcions estètiques i d’ús al jardí. És un curs teoricopràctic, 
amb visites a espais verds per observar l’evolució dels arbustos després de la 
poda i dues sessions per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

Què hi aprendrem?

*Morfologia i fisiologia de les plantes

*Èpoques de poda 

*Eines per podar 

*Seguretat i prevenció

*Tècniques per tallar en port natural

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: 18, 20, 22 i 29 d’octubre de 2022.

Durada: 19 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts i dijous i dos dissabtes.

Horaris: dimarts 18 i dijous 20 d’octubre, de 16.00 a 20.00 h; dissabtes 22 i 29 
d’octubre, de 9.00 a 14.30 h.

Nombre de places: 15.

Preu: 195,70 euros*.

Docent: Jordi Catalan, tècnic en jardineria i mestre jardiner.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 13 d’octubre de 2022.

Observacions: el primer dia s’informarà l’alumnat dels equips de protecció 
individual necessaris per fer el curs.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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IDENTIFICACIÓ DE PLANTES SILVESTRES A BARCELONA
Monogràfic

L’objectiu del curs és identificar de manera amena algunes de les més de 200 
espècies de plantes ruderals o silvestres, fins ara anomenades “males herbes”, 
que hi ha inventariades a Barcelona. S’hi descriuran flors, fulles i tiges, i en des-
cobrirem l’origen, a més de valorar moltes de les propietats ocultes d’aquestes 
plantes: medicinals, culinàries, atraients de pol·linitzadors, tòxiques...

El curs s’estructura en quatre sortides, dues a la tardor i dues a la primavera, en 
què passejarem per diferents parcs i espais verds de la ciutat.

Què hi aprendrem?

*Concepte i origen de planta ruderal 

*Morfologia de les plantes 

*Propietats i usos de les plantes silvestres

A qui s’adreça: persones aficionades. 

Dates: 18 d’octubre i 15 de novembre de 2022, i 28 de març i 18 d’abril de 2023.

Durada: 8 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts, en horari de matí o tarda.

Horaris: matins, de 10.00 a 12.00 h; tardes, de 15.30 a 17.30 h.

Nombre de places: 20 per grup.

Preu: 60 euros*. 

Docent: Joan Bernat Martín, departament de Biodiversitat de Parcs i Jardins 
de Barcelona.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2022.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PRÀCTIC AVANÇAT
Curs de llarga durada

Es tracta d’un segon nivell de pràctica en jardineria dirigit a l’alumnat que 
hagi dut a terme el curs “Pràctic bàsic” i que vulgui aprendre, entre d’altres 
continguts, a fer petites obres de restauració al jardí, seleccionar i combinar 
plantes, muntar i mantenir un sistema de reg, i aprofundir en les tècniques i els 
criteris de poda.

Què hi aprendrem? 

El programa d’aquest curs s’elabora el primer dia entre tot l’alumnat.

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 28 d’octubre de 2022 al 14 d’abril de 2023.

Durada: 70 hores, 20 sessions.

Dies: divendres.

Horaris: de 9.30 a 13.00 h.

Nombre de places: 17.

Preu: 630 euros*. 

Docents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria; i Mireia 
Teixidó, tècnica especialista en jardineria.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 25 d’octubre de 2022.

Observacions: aquest curs forma part de l’eix formatiu “Coneixements de 
jardineria” i està indicat especialment per a l’alumnat que hagi fet el curs 
“Pràctic bàsic”, que tindrà prioritat d’admissió. El primer dia s’informarà 
l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per fer el curs.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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DISSENY DE JARDINS I
Curs de llarga durada

El curs pretén dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per dur a terme 
el projecte de disseny d’un jardí o un espai enjardinat interior o exterior. Sense 
perdre de vista la combinació entre el fet artístic i la creació de jardins, el curs 
proporcionarà les tècniques per observar, diagnosticar i adoptar les solucions a 
les necessitats i el nostre sentit estètic.

Què hi aprendrem?

*La primera idea de jardí. Aprendre a mirar

*El dibuix. Eines de representació

*El jardí geomètric

*Límits verticals. L’arbrat 

*La composició al jardí. Vegetació

*Croquis i plànols

*El relleu i les corbes de nivell

*L’aigua al jardí

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 3 de novembre de 2022 al 18 de maig de 2023.

Durada: 75 hores, 25 sessions.

Dies: dijous. 

Horaris: matins, de 10.00 a 13.00 h. 

Nombre de places: 22. 

Preu: 525 euros*.

Docent: contracte en procés de licitació.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 28 d’octubre de 2022.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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DISSENY DE JARDINS II
Curs de llarga durada

Aquest curs és un segon nivell per aprofundir en el disseny de jardins. S’incidirà 
més en la posada en pràctica dels coneixements adquirits en el primer curs i els 
continguts dels projectes. S’impartiran diversos tallers, tant conceptuals com 
tècnics, i visites a jardins per aplicar la teoria a l’espai natural en directe.

Què hi aprendrem?

*Propostes de millora per al jardí

*La gestió de la pluja

*Els balcons i les terrasses 

*El sòl i les pedres

*El color i els límits del jardí

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 3 de novembre de 2022 al 20 d’abril de 2023.

Durada: 63 hores, 21 sessions.

Dies: dijous.

Horaris: tardes, de 17.00 a 20.00 h. 

Nombre de places: 20.

Preu: 472,50 euros*.

Docent: contracte en procés de licitació.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 28 d’octubre de 2022.

Observacions: aquest curs completa els coneixements adquirits al curs 
“Disseny de jardins I”. Es recomana que l’alumnat que no l’hagi fet tingui 
coneixements de jardineria i disseny.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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TREPA BÀSIC
Monogràfic / Tècnic

Curs de l’itinerari d’arboricultura, destinat a aprendre les tècniques bàsiques 
per fer treballs de trepa. Dirigit a professionals de la poda que vulguin iniciar-se 
en la tècnica de trepa o persones amb responsabilitat amb aquestes feines. 

Què hi aprendrem?

*Prevenció de riscos

*La grimpada; material i equip

*El rescat 

*Posicionament a l’arbre i descens

*Tipus de nusos

A qui s’adreça: professionals de l’arboricultura i persones que es vulguin 
iniciar en la pràctica d’aquesta especialitat.

Dates: del 12 al 14 de desembre de 2022.

Durada: 20 hores, 3 sessions.

Dies: dilluns, dimarts i dimecres.

Horaris: dilluns i dimarts, de 8.00 a 15.00 h; dimecres, de 8.00 h a 14.00 h.

Nombre de places: 8.

Preu: 400 euros*. 

Ponents: Jochum Bax i Cesc Vilarrubias, arboricultors.

Inscripcions: de l’1 de setembre al 5 de desembre de 2022.

Observacions: per fer aquest curs és imprescindible tenir coneixements de 
lectura d’arbres i poda. El diploma del curs inclou la certificació de l’Asociación 
Española de Arboricultura (AEA). S’informarà l’alumnat dels equips de 
protecció individual necessaris per fer el curs.

*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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CURSOS D’HIVERN 

PRÀCTIC BÀSIC
Curs de llarga durada

Treballar la terra, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues 
més habituals i el seu tractament. Aquest curs complementa els coneixements 
rebuts en el curs “Iniciació a la jardineria”. És una formació pràctica, on es faran 
servir les eines i els materials necessaris i es treballarà als jardins i els vivers 
per adquirir les diferents tècniques.

Què hi aprendrem?

*Poda de rosers, arbustos i arbres
*Divisió de mata Plantació
*Entrecava i adobat
*Plagues i malures 
*Plantació d’arbustos i planta de temporada
*Com fer esqueixos
*Implantació i manteniment de la gespa

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 12 de gener al 3 de juny de 2023; o del 13 de gener al 3 de juny de 2023.

Durada: 61 hores, 20 sessions.

Dies: dijous, sessió de matí (en català) o sessió de tarda (en castellà); o 
divendres matí (en català); i un dissabte per definir a principi de curs. 

Horaris: matins, de 10.00 a 13.00 h, i tardes, de 15.30 a 18.30 h.

Nombre de places: 17 per grup.

Preu: 579,50 euros*. 

Docents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria; Mireia 
Teixidó, tècnica especialista en jardineria; Isaac Rodríguez, tècnic especialista 
en jardineria; Joan Bernat, tècnic especialista en jardineria; Paco Cerviño, 
enginyer agrònom i forestal; i Elisa de Febrer, especialista en jardineria.  

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 9 de gener de 2023.

Observacions: curs indicat per a l’alumnat que hagi fet “Iniciació a la 
jardineria”, que tindrà prioritat d’admissió. El primer dia s’informarà l’alumnat 
dels equips de protecció individual necessaris per fer el curs.

Pots consultar els programes detallats de cada curs al web del CFL 
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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ROSERS: TIPUS I MANTENIMENT
Monogràfic

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per tenir cura 
dels rosers. En descobrirem la història, les espècies i varietats més usuals al 
jardí, així com el moment òptim per a cada etapa relacionada amb l’evolució i 
manteniment del roser. Les sessions pràctiques tindran lloc al roserar del parc 
de Cervantes, on es treballaran les diferents tècniques  amb les eines adequa-
des per a cada tipus de roser. 

Què hi aprendrem?

*Espècies i varietats de rosers

*Control de plagues i malalties 

*Moment de la poda

*Conservació i millora del sòl

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals.

Dates: del 17 al 31 de gener de 2023.

Durada: 15 hores, 5 sessions.

Dies: dimarts i dijous.

Horaris: de 10.00 h a 13.00 h.

Nombre de places: 15.

Preu: 154,50 euros*. 

Docents: Jordi Catalan, tècnic en jardineria i mestre jardiner; i Mireia Teixidó, 
tècnica especialista en jardineria.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 12 de gener de 2023.

Observacions: El primer dia s’informarà l’alumnat dels equips de protecció 
individual necessaris per fer el curs.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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MANEIG DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA
Monogràfic / Tècnic

Curs destinat a aprendre el maneig de la motoserra i la desbrossadora en les 
tasques de jardineria. Coneixerem les diferents tècniques d’ús segons les feines 
i aplicant-hi totes les normes de seguretat, així com l’important manteniment 
de les màquines. 

Què hi aprendrem?

*Prevenció de riscos i EPI

*Engegada en fred i en calent

*Tècniques de tall i esmolada 

*Manteniment en condicions

*Parts de seguretat de les màquines

*Pràctica amb disc de triturar, de tres puntes i de fill

A qui s’adreça: professionals de la jardineria o persones aficionades amb certs 
coneixements tècnics.

Dates: del 23 al 25 de gener de 2023.

Durada: 16 hores, 3 sessions.

Dies: dilluns, dimarts i dimecres.

Horaris: 23 de gener, de 16.30 a 20.30 h; 24 i 25 de gener, de 8.00 a 14.00 h.

Nombre de places: 12.

Preu: 320,00 euros*. 

Docent: Oriol Molà, arboricultor.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 19 de gener de 2023.

Observacions: S’informarà l’alumnat dels equips de protecció individual 
necessaris per fer el curs. Es recomana portar les pròpies màquines per 
millorar-ne l’ús i el manteniment.

*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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INTRODUCCIÓ A L’ARBORICULTURA
Monogràfic 

Curs de presentació de l’arboricultura i la cultura de l’arbre. L’arquitectura 
arbòria és una ciència que estudia l’estructura de l’arbre com a resultat dels 
factors endògens i exògens. L’estudi de l’arbre per se com a generador de valor 
i no només com a mitjà productiu ens dona eines per llegir els arbres que ens 
envolten i entendre’n la gestió. El medi urbà, ecosistema amb característiques 
pròpies, demana una nova visió de la ciutat que en condiciona la planificació i 
la gestió de cara al futur. 

Què hi aprendrem?

*Finalitat de l’arboricultura

*Què és un arbre?

*El medi urbà. La gestió de l’arbre urbà 

*Creixement i desenvolupament de l’arbre

*Lectura dels arbres Tipus de suplents

*Senescència i decaïment

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals.

Dates: del 24 al 27 de gener de 2023.

Durada: 15 hores, 3 sessions.

Dies: dimarts, dijous i divendres. 

Horaris: de 9.00 a 14.00 h

Nombre de places: 25. 

Preu: 165 euros*.

Docent: Josep Selga, biòleg expert en arboricultura.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 20 de gener de 2023.

Observacions: el diploma del curs inclou la certificació de l’Asociación 
Española de Arboricultura (AEA).

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PODA DE FRUITERS
Monogràfic

En aquest curs coneixerem les necessitats de poda segons els diferents tipus 
de fruiters, en especial els més comuns de la zona. Es buscarà el punt d’equilibri 
de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció desitjada. I es 
treballaran les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim 
de poda segons les espècies. 

Què hi aprendrem?

*Espècies d’arbres fruiters

*Necessitats de poda segons la varietat 

*Època de poda

*Branques més productives

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 26 al 28 gener de 2023, en torn de tarda. Del 2 al 4 de febrer de 
2023, en torn de matí.

Durada: 13 hores, 3 sessions per curs.

Dies: dijous, divendres i dissabte.

Horaris: curs de tarda: dijous i divendres, de 15.30 a 19.00 h; dissabte, de 8:30 
a 14.30 h. Curs de matí: de 10 a 13.30 h; dissabte, de 8.30 a 14.30 h. 

Nombre de places: 15.

Preu: 133,90 euros*. 

Docent: Jordi Catalan, tècnic en jardineria i mestre jardiner.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 23 de gener de 2023.

Observacions: s’informarà l’alumnat dels equips de protecció individual 
necessaris per fer el curs. La sessió de dissabte es farà fora de Barcelona i el 
desplaçament serà per mitjans propis de l’alumnat.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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JARDÍ MEDICINAL I COMESTIBLE
Monogràfic

L’objectiu d’aquest curs és aportar les bases per crear diferents tipus de jardins 
per cultivar plantes que es puguin fer servir com a remei medicinal o com a 
complement dels nostres plats saludables. Es veuran les millors plantes, tant 
ornamentals com silvestres, que s’han de tenir al nostre abast. En aquest sentit, 
s’elaboraran dissenys que compleixin un triple objectiu: estètic, ús medicinal i 
ús gastronòmic.

Què hi aprendrem?

*Espai, clima i recursos hídrics

*Dissenys personalitzats en diferents espais

*La farmaciola natural 

*Biodiversitat Control de plagues

*Plantes ornamentals gastronòmiques

*Recol·lecció, conservació i usos

A qui s’adreça: a persones aficionades.

Dates: del 6 al 10 de febrer de 2023.

Durada: 17,5 hores, 5 sessions. 

Dies: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. En horari de matí o tarda.

Horaris: matins, de 9.30 a 13.00 h; tardes, de 16.30 a 20.00 h.

Nombre de places: 20 per grup.

Preu: 159,25 euros*. 

Docent: Clara Gutiérrez, biòloga i especialista en etnobotànica.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 2 de febrer de 2023.

Idioma: castellà.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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BASSES NATURALITZADES
Monogràfic 

Les basses i els estanys dels nostres pobles i ciutats són espais que ajuden 
a fomentar la biodiversitat en un entorn urbà. Aquest curs teoricopràctic 
pretén mostrar la importància del procés de naturalització de les basses i 
els sorprenents resultats obtinguts si hi portem tot allò que passaria al medi 
natural. La classe teòrica s’impartirà a l’aula del Centre de Formació amb un 
recorregut posterior per les basses del parc del Laberint. La sessió pràctica 
tindrà lloc al viver de Tres Pins.

Què hi aprendrem?

*Fonaments de l’ecologia de les basses

*Fauna i flora de les basses

*Pràctica de plantació 

*Manteniment 

*Buidatge i rescat de biota (pràctic)

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals.

Dates: 6 i 8 febrer de 2023.

Durada: 8 hores, 2 sessions.

Dies: dilluns i dimecres.

Horaris: de 9.30 a 13.30 h.

Nombre de places: 20.

Preu: 82,40 euros*. 

Docent: Sergi Garcia, llicenciat en Ciències Ambientals i expert en biodiversitat 
urbana. 

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 2 de febrer de 2023.

NOU 

PROGRAMA 

MÉS PRÀCTIC

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PLANTES DESCONTAMINANTS 
Monogràfic

Els espais interiors on habitem o treballem solen contenir gairebé deu vegades 
més agents contaminants que l’aire exterior. En aquest curs s’adquiriran els 
coneixements necessaris per transformar la nostra llar i l’entorn laboral en 
espais saludables mitjançant l’ús de plantes ornamentals amb capacitat 
descontaminant comprovada. 

Què hi aprendrem?

*Agents contaminants nocius per a la salut

*Tipus de plantes descontaminants

*Reproducció i cura de les plantes

*Contaminació electromagnètica Solucions

*La millor ubicació i dissenys de les plantes descontaminants

A qui s’adreça: a persones aficionades.

Dates: 14, 16 i 17 de febrer de 2023.

Durada: 10,5 hores, 3 sessions. 

Dies: dimarts, dijous i divendres.

Horaris: de 9.30 a 13.00 h 

Nombre de places: 25.

Preu: 95,55 euros*. 

Docent: Clara Gutiérrez, biòloga i especialista en etnobotànica.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 9 de febrer de 2023.

Idioma: castellà.

NOU
CURS

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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AVANÇAT DE TREPA
Monogràfic / Tècnic

Curs de l’eix d’arboricultura, necessari per evolucionar i aprofundir en les 
tècniques més avançades per dur a terme tasques de cura, poda i tala d’arbres 
mitjançant la trepa. S’explicaran els recursos a l’abast del trepador i es 
practicaran les habilitats necessàries per afrontar, amb la màxima seguretat i 
segons la normativa, les podes més extremes i complicades.

Què hi aprendrem?

*Prevenció de riscos

*Tècniques per al desplaçament

*Posició en la branca 

*Planificació d’emergència

*Instal·lacions i tècniques de rescat

*Materials per al control i descens

A qui s’adreça: professionals amb una base prèvia i experiència en la trepa 
que necessitin evolucionar.

Dates: del 20 al 22 de febrer de 2023.

Durada: 21 hores, 3 sessions.

Dies: dilluns, dimarts i dimecres.

Horaris: de 8.00 a 15.00 h.

Nombre de places: 8. 

Preu: 525 euros*.

Docents: Cesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 13 de febrer de 2023.

Observacions: per fer aquest curs és imprescindible tenir coneixements de 
lectura d’arbres, poda i un nivell bàsic de trepa. L’alumnat podrà certificar 
formacions fetes al Centre (“Protocol de poda”, “Introducció a la poda”, “Trepa 
bàsic”) o en d’altres escoles. El diploma del curs inclou la certificació de 
l’Asociación Española de Arboricultura (AEA). S’informarà l’alumnat dels 
equips de protecció individual necessaris per fer el curs.

*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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SKETCH AL LABERINT  
Monogràfic

Curs per aprendre a dibuixar la natura. Es presentaran diferents maneres d’es-
bossar el paisatge (sketching). L’alumnat podrà conèixer diferents disciplines 
artístiques aplicades al dibuix ràpid, com ara l’aquarel·la, el llapis de color i la 
tinta, i també aprendrà a mirar i a copsar el paisatge que ens envolta i a trobar 
recursos gràfics per representar-lo.

Cada docent impartirà 4 sessions. Hi haurà classes a l’aula i classes a l’exterior 
(Laberint d’Horta).

Què hi aprendrem?

*Com controlar el volum i les ombres

*Els materials per dibuixar

*Com crear el color

*Pràctica amb vinyetes del Laberint

*Com aïllar el detall del conjunt

*Pràctiques de dibuix de la línia i la taca

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals.

Dates: del 3 de març al 28 d’abril de 2023.

Durada: 32 hores, 8 sessions.

Dies: divendres.

Horaris: de 9.30 a 13.30 h

Nombre de places: 17.

Preu: 329,60 euros*. 

Docents: Santi Sallés i Lluís Bruguera.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 28 de febrer de 2023.

Observacions: l’alumnat portarà una llibreta (sketchbook) i aquarel·les, i 
s’aconsella disposar d’una base de contraxapat per a les sessions a l’exterior. 
El primer dia de classe s’informarà l’alumnat del material necessari per fer les 
sessions.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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DIBUIX TÈCNIC EN EL DISSENY DE JARDINS
Monogràfic 

Curs eminentment pràctic d’iniciació al dibuix tècnic i la perspectiva, 
especialment útil en els projectes de disseny de jardins. L’objectiu de la 
formació és adquirir els coneixements per representar en un plànol qualsevol 
objecte o idea de composició. Es practicaran tant esbossos per a la fase inicial 
del projecte de disseny de jardins o terrasses com línies més precises de dibuix 
artístic per a la presentació final d’aquest projecte.

Què hi aprendrem?

*Objectius del dibuix tècnic (croquis i plànol)

*Concepte d’escala (natural, de reducció, d’ampliació)

*Representació dels objectes geomètrics

*Dibuixar un objecte en planta i alçat 

*La perspectiva, concepte i tipus

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals.

Dates: del 6 al 15 març de 2023.

Durada: 12 hores, 4 sessions. 

Dies: dilluns i dimecres.

Horaris: de 10 a 13.00 h. 

Nombre de places: 20.

Preu: 240 euros*. 

Docent: Margarita Urbano, arquitecta, especialista en edificació sostenible i 
paisatge.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 a l’1 de març de 2023.

Observacions: El primer dia de classe s’informarà l’alumnat del material 
necessari per fer les sessions.

NOU
CURS

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PROTOCOL DE PODA
Monogràfic / Tècnic

L’objectiu del curs és assimilar els conceptes de l’arboricultura i conèixer un 
protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar tota mena d’arbres en 
qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es 
tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies, sobretot al 
medi urbà.

Què hi aprendrem?

*L’arbre al medi urbà

*Raons per podar l’arbrat viari

*Pràctica de lectura d’arbres 

*Nocions d’arquitectura arbòria

*Tipus de poda

*Època de poda i periodicitat

A qui s’adreça: persones aficionades o professionals.

Dates: 7, 9 i 10 de març de 2023. 

Durada: 20 hores, 3 sessions.

Dies: dimarts, dijous i divendres.

Horaris: dies 7 i 9 de març, de 8.00 a 15.00 h; 10 de març, de 8.00 a 14.00 h.

Nombre de places: 25. 

Preu: 220 euros*. 

Docent: Josep Selga, biòleg expert en arboricultura.

Inscripcions: de  l’1 de setembre de 2022 a l’1 de març de 2023.

Observacions: el diploma del curs inclou la certificació de l’Asociación 
Española de Arboricultura (AEA).

*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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SANITAT VEGETAL. CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES
Monogràfic / Tècnic

Es treballarà el concepte de sanitat vegetal i la seva importància a l’hora de 
dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta tant 
en la plantació com en el manteniment. S’ensenyarà el reconeixement de les 
alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues més 
esteses en jardineria i com controlar-les mitjançant els enemics naturals 
(depredadors o paràsits). S’exposaran casos prèviament posats en pràctica.

Què hi aprendrem?

*Alteracions fisiològiques o fisiopaties

*Seguiment de plagues i malalties 

*Tipus de tractaments

*Insectes beneficiosos

A qui s’adreça: a professionals del món del verd.

Dates: del 28 al 30 de març de 2023.

Durada: 12 hores, 3 sessions. 

Dies: dimarts, dimecres i dijous.

Horaris: de 16.00 a 20.00 h.

Nombre de places: 20.

Preu: 132 euros*.

Docent: Xelo Ribes, enginyera tècnica agrícola.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 23 de març de 2023.

*Aquest curs no inclou la bonificació per a persones jubilades o majors de 65 anys. 
Consulta altres descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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CURSOS DE PRIMAVERA 
Pots consultar els programes detallats de cada curs al web del CFL 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/

COM CREAR UN JARDÍ PER A PAPALLONES
Monogràfic

Aquest curs ens permet valorar i entendre la importància biològica de les plan-
tes silvestres, que afavoriran la presència de les papallones en els diferents 
ecosistemes. Els petits espais que dissenyarem i crearem a casa nostra amb 
plantes, com l’ortiga, la farigola o l’arboç, entre d’altres (plantes nutrícies, nec-
taríferes i hostatgeres), són de gran valor ambiental, afavoreixen la biodiversitat 
i representen la connexió entre les grans zones verdes i les ciutats. Es faran 
pràctiques de reproducció i plantació.

Què hi aprendrem?

*Identificació de 20 plantes nutrícies, nectaríferes i hostatgeres

*Planificar i organitzar el jardí de papallones 

*Reproducció de plantes (llavors, esqueixos, divisió de mata)

*Condicionament del terra i plantació

A qui s’adreça: persones aficionades. 

Dates: 18, 20 i 21 d’abril de 2023.

Durada: 9 hores, 3 sessions. 

Dies: dimarts, dijous i divendres. 

Horaris: de 9.30 a 12.30 h. 

Nombre de places: 20.

Preu: 90 euros*. 

Docent: Neus Cobas, tècnica en jardineria i horticultura. 

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 13 d’abril de 2023.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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HORT ECOLÒGIC A TERRA O EN TAULA 
Monogràfic

Aquest curs inclou, ja sigui en cultiu a terra o en taula o contenidor, el disseny 
de l’hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de 
plagues i malalties de les hortalisses. La part teòrica es combina i es comple-
menta amb la pràctica a l’hort. Sis sessions es faran seguides i les dues últimes 
es faran dues setmanes més tard per poder veure l’evolució de l’hort.

Què hi aprendrem?

*Agroecologia vs. agricultura industrial

*Preparació del sòl

*Requeriments de les hortalisses i verdures 

*El reg

*Calendari de rotacions

*Plagues i malalties

A qui s’adreça: a persones aficionades.

Dates: del 24 d’abril al 15 de maig, i 5 i 7 de juny de 2023.

Durada: 20 hores, 8 sessions.

Dies: dilluns i dimecres; en horari de matí o tarda.

Horaris: matins, de 10.00 a 12.30 h; tardes, de 17.00 a 19.30 h. 

Nombre de places: 20 per grup. 

Preu: 200 euros*.  

Docents: Santi Soto, formador i assessor d’agroecologia (torn de matí) i 
Iolanda Verdugo Quirós, biòloga i especialista en agroecologia (torn de tarda).

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 19 d’abril de 2023.

Observacions: s’informarà l’alumnat dels equips de protecció individual 
necessaris per fer el curs.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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GESTIÓ ECOLÒGICA DELS ESPAIS VERDS
Monogràfic 

Un jardí és un hàbitat on la flora i la fauna conviuen tot aportant un valor afegit 
i una font de gaudi. Les tasques de jardineria condicionen la riquesa de plantes 
i animals que el componen. Aquest curs donarà a l’alumnat el coneixement 
d’unes bones pràctiques per conservar i millorar la naturalització al jardí i 
permetrà identificar les espècies més rellevants per a la biodiversitat.

Què hi aprendrem?

*La naturalització de la ciutat

*Pla Natura 2030 i estratègies públiques 

*Un jardí, un hàbitat 

*Sortida de camp al parc del Laberint

A qui s’adreça: professionals i persones aficionades. 

Dates: del 25 d’abril al 4 de maig de 2023.

Durada: 12 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts i dijous. 

Horaris: de 9.00 a 14.00 h 

Nombre de places: 20.

Preu: 90 euros*. 

Docent: Paco Cerviño, enginyer agrònom i forestal.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 19 d’abril de 2023.

Observacions: aquest curs està programat en versió en línia el mes de juny de 
2023.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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JARDINS HISTÒRICS DE BARCELONA         
Monogràfic semipresencial

El curs ofereix una aproximació a la jardineria des de la perspectiva del 
jardí històric i artístic. Una part del curs se centra en el reconeixement dels 
elements compositius dels jardins i com s’han anat configurant segons 
diferents estils en el nostre context geogràfic i cultural. Un segon punt és la 
presentació de la història dels jardins a la ciutat de Barcelona, prestant una 
especial atenció a la jardineria pública aplicant-hi la legislació de patrimoni. 
El contingut teòric es farà en línia i la part pràctica inclourà quatre visites 
presencials a quatre jardins públics de Barcelona que responen a les diverses 
èpoques i estils explicats.

Què hi aprendrem?

*El jardí en el context històric, religiós, filosòfic i polític

*Elements de composició del jardí

*Història i estils de la jardineria a Barcelona 

*Visites a: Laberint d’Horta, parc de la Ciutadella, Montjuïc-Forestier,
Montjuïc-Casamor

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria. 

Dates: del 2 al 18 de maig de 2023.

Durada: 16 hores, 8 sessions. 

Dies: dimarts, dijous i divendres. 

Horaris: de 10 a 12 h.

Nombre de places: 25.

Preu: 168 euros*. 

Docents: Montse Rivero, historiadora de jardins i tècnica especialista en 
jardineria; i Albert Cubeles, historiador.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 26 d’abril de 2023.

NOU
CURS

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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PLANTES CRASSES
Monogràfic

Curs enfocat a conèixer les principals plantes crasses que hi ha al mercat i als 
nostres jardins (més de 200 espècies), el seu funcionament, les necessitats i el 
cultiu, així com els problemes que poden presentar. Es tractaran també temes 
d’aplicació, incloent-hi murs vegetals i cobertes enjardinades. Curs teòric amb 
demostracions pràctiques i visites a dos jardins amb col·leccions de crasses.

Què hi aprendrem?

*Distribució geogràfica

*Definició de plantes crasses o suculentes

*Cultiu i manteniment 

*Reproducció

*Plantes acompanyants

*Visita al jardí Costa i Llobera

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 5 de maig al 10 de juny de 2023.

Durada: 34 hores,10 sessions.

Dies: dilluns i divendres.

Horaris: de 10.00 a 13.00 h.

Nombre de places: 30.

Preu: 309,40 euros*.

Ponents: Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 28 d’abril de 2023.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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ARBRES DE BARCELONA   
Monogràfic

L’objectiu d’aquest curs és ensenyar a identificar i diferenciar 60 espècies d’ar-
bres que es troben als jardins de Barcelona. Durant agradables passejades per 
3 parcs de la ciutat, descobrirem també els requeriments de cultiu i la seva 
aplicació al jardí. L’alumnat interactuarà amb la visita completant unes fitxes 
amb les característiques de cada espècie.

Què hi aprendrem?

*Característiques dels principals arbres de la ciutat 
(morfologia, tipus de fulla, tronc...)

*Usos en jardineria 

*Visita al parc del Laberint d’Horta, al jardí de Mossèn Cinto Verdaguer i 
els jardins de la Universitat

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals.

Dates: del 8 al 15 de maig de 2023.

Durada: 7,5 hores, 3 sessions.

Dies: dilluns i dimecres; en horari de matí o tarda.

Horaris: matins, de 10.00 a 12.30 h (sessions en català); tardes, de 17.30 a 
20.00 h (sessions en castellà).

Nombre de places: 20 per grup.

Preu: 75,00 euros*. 

Ponents: Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 3 de maig de 2023.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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TERRASSES I BALCONS   
Monogràfic

Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de 
les plantes cultivades en tests, així com els criteris que cal aplicar a l’hora 
de comprar-les, amb una menció especial a les plantes de baixa necessitat 
d’aigua. S’explicaran les espècies arbustives i vivaces més ben adaptades a les 
terrasses i jardins. Es farà una pràctica de trasplantament en jardinera i una 
renovació de terra o substrat.

Què hi aprendrem?

*Condicionants de cultiu

*Substrats i adobs

*Plagues i malures 

*Llistes de plantes arbòries, arbustives i enfiladisses

*Sistemes de reg

A qui s’adreça: a persones aficionades i professionals.

Dates: de 9 al 24 de maig de 2023.

Durada: 18 hores, 6 sessions. 

Dies: dimarts i dimecres, en horari de matí (sessions en català) o tarda 
(sessions en castellà).

Horaris: matins, de 10.00 a 13.00 h; tardes, de 17.00 a 20.00 h.

Nombre de places: 20.

Preu: 153 euros*. 

Docent: Paco Cerviño, enginyer agrònom i forestal.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 4 de maig de 2023.

Observacions: alguns continguts coincideixen amb el curs d’Iniciació. Per a 
més informació, consulteu les oficines del centre.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ DE PLANTES EN JARDINERIA
Monogràfic

Curs centrat en l’observació de les plantes in situ. De manera itinerant, visitarem 
diferents jardins i identificarem més de cent espècies i els seus cultivars 
més usuals en jardineria, ja siguin arbres, arbustos, coníferes, enfiladisses o 
plantes vivaces. En coneixerem les característiques més destacables a l’hora 
de seleccionar-les per als nostres jardins o terrasses. 

Què hi aprendrem?

*Característiques morfològiques i fisiològiques de les plantes

*Necessitats segons les espècies 

*Aplicació al jardí de cada espècie

*Recorregut d’identificació per 4 parcs de la ciutat

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals de la jardineria.

Dates: del 6 al 15 de juny de 2023.

Durada: 10 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts i dijous.

Horaris: de 17.30 a 20.00 h.

Nombre de places: 20.

Preu: 91 euros*.

Ponent: Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 al 29 de maig de 2023.

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
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GESTIÓ ECOLÒGICA DELS ESPAIS VERDS 
Monogràfic a distància 

Un jardí és un hàbitat on la flora i la fauna conviuen tot aportant un valor afegit 
i una font de gaudi. Les tasques de jardineria condicionen la riquesa de plantes 
i animals que el componen. Aquest curs donarà a l’alumnat el coneixement 
d’unes bones pràctiques per conservar i millorar la naturalització al jardí i 
permetrà identificar les espècies més rellevants per a la biodiversitat.

Què hi aprendrem?

*La naturalització dels espais verds

*Estratègies públiques

*Aplicació pràctica al territori 

*Creació d’hàbitats per augmentar la biodiversitat 

A qui s’adreça: persones aficionades i professionals.

Dates: del 6 al 14 de juny de 2023.

Durada: 10 hores, 4 sessions.

Dies: dimarts i dimecres, 

Horaris: de 16.30 a 19.00 h. 

Nombre de places: 25.

Preu: 75 euros*. 

Docent: Paco Cerviño, enginyer agrònom i forestal.

Inscripcions: de l’1 de setembre de 2022 a l’1 de juny de 2023.

Idioma: castellà.

Observacions: la versió presencial d’aquest curs en català té lloc del 25 d’abril 
al 4 de maig de 2023. 

CURS 
EN 
LÍNIA

*Consulta els descomptes en l’apartat d’inscripcions i al web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/


4545

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS 
La formació que es duu a terme en el Centre de Formació del Laberint és 
eminentment presencial. L’alumnat disposa d’un entorn d’aprenentatge digital 
mitjançant la plataforma Moodle, on el professorat i l’alumnat tindran eines i 
recursos que permeten una formació dinàmica, realitzant la construcció del 
coneixement de manera col·laborativa.

El centre pot modificar el programa, l’estructura del curs i els docents que 
l’imparteixen, en cas de necessitat.

En el cas que els factors climàtics (pluja, vent o neu) no permetin la realització 
de les classes pràctiques, el centre les ajornarà. El centre informarà l’alumnat 
per correu electrònic de l’anul·lació de la classe i del dia de recuperació de la 
sessió. 

El Centre de Formació del Laberint informarà l’alumnat dels equips de protecció 
individual (EPI) i dels materials que cal dur per fer els cursos pràctics. L’alumnat 
serà el responsable de dur els materials i EPI durant l’execució de les pràctiques.

Idioma: la llengua vehicular del centre és el català. Els cursos s’impartiran en 
català, excepte que s’hi indiqui expressament que les classes seran en castellà. 
La Plataforma per la Llengua ofereix eines i recursos per a l’alumnat. 

Places: el centre es reserva el dret de modificar el nombre de places publicat en 
funció de les mesures COVID vigents en el moment de fer-se el curs.
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INSCRIPCIONS
CRITERIS D’INSCRIPCIÓ 

Les preinscripcions als cursos es fan a la pàgina web del Centre de Formació 
del Laberint (https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/). Una ve-
gada feta, l’Administració del centre durà a terme la inscripció i matriculació de 
l’alumnat.

Criteris de selecció de l’alumnat:

- El primer criteri de selecció és l’ordre de preinscripció. L’admissió de
l’alumnat té lloc fins a arribar a l’aforament indicat en cada curs. La 
resta de persones preinscrites passen a una llista d’espera.

- En alguns cursos hi ha un segon criteri de selecció. Es demana a
l’alumnat que garanteixi que té uns coneixements previs que li 
permetran seguir el contingut del curs adequadament. En la descripció 
dels cursos s’indica si s’aplica aquest criteri. Aquest alumnat té 
preferència sobre el que no compleixi el requisit.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

D’acord amb la Comissió de Govern municipal, amb data 3 de setembre de 2020, 
s’aproven els preus públics de l’àrea d’Ecologia Urbana relatius a les activitats 
d’educació. 

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i 
jurídiques que sol·licitin la prestació de serveis, la realització d’activitats o la 
cessió d’espais previstos en aquesta normativa.

El pagament es farà per transferència o amb targeta un cop el centre hagi enviat 
l’ordre de pagament. No s’accepta el pagament en efectiu.

Els cursos de llarga durada es podran fraccionar en dos pagaments, el primer 
abans de l’inici de les classes i el segon a meitat del curs. Amb la matriculació, les 
persones queden obligades a abonar el total de la matrícula, independentment 
que es deixi el curs abans del segon pagament.

Tal com indica l’anunci del BOP publicat el 18/11/2021, només es retornarà el 
100% de la matrícula si l’anul·lació es produeix tres setmanes abans de l’inici 
del curs. Si el curs s’anul·la abans d’una setmana de l’inici, es tornarà el 50% de 
l’import.

En cas que el centre hagi d’anul·lar una formació, es retornarà l’import total 
abonat per l’alumnat.

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/
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DESCOMPTES EN LES MATRÍCULES

Amb data 26 de maig de 2022, la Comissió de Govern municipal aprova l’acord 
que afecta les bonificacions dels cursos del Centre de Formació del Laberint: 

- Les bonificacions no poden acumular-se i s’aplicaran per ordre
cronològicde matriculació, moment en què es fa el primer pagament.

- S’aplicarà una bonificació del 50% en tots els cursos a les persones en
situació d’atur en el moment de la matriculació. Les bonificacions seran 
aplicables en dos cursos com a màxim per persona. Caldrà aportar la 
documentació acreditativa abans de formalitzar la matriculació.

- S’aplicarà una bonificació del 40% en els cursos d’aficionats de llarga
durada i monogràfics a persones jubilades i majors de 65 anys en el 
moment de la matriculació. Les bonificacions seran aplicables en dos 
cursos com a màxim per persona. Caldrà aportar la documentació 
acreditativa abans de formalitzar la matriculació.

- S’aplicarà una bonificació del 15% en la segona matrícula i successives,
per a les persones no subjectes a bonificació, i en la tercera matrícula i 
successives en el cas de persones en situació d’atur, jubilades o majors 
de 65 anys, en un mateix curs escolar.

- S’aplicarà una bonificació del 15% als membres d’aquelles entitats o
col·lectius amb què hi hagi un conveni vigent. Serà requisit 
indispensable perquè s’apliqui aquest descompte que s’especifiqui 
en les clàusules del conveni que els membres de l’entitat tindran 
una bonificació corresponent al 15% en les formacions del Centre de 
Formació del Laberint, i que aquesta bonificació respongui a alguna 
de les clàusules previstes legalment. Caldrà aportar la documentació 
acreditativa abans de formalitzar la inscripció.

Els cursos del Centre són bonificables mitjançant la Fundació Tripartita 
(FUNDAE). El centre no gestiona la bonificació del curs. Per fer consultes, 
adreceu-vos a l’Administració del centre.



ENS TROBARÀS A:
Germans Desvalls, s/n

Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Tel.: 932 565 601

Adreça electrònica: formacio.laberint@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/

COM S’HI ARRIBA:
Rda. Dalt, sortida 4

Metro: L3, estació de Mundet
Bus: 27, 60, 76, H4 i B19

mailto:formacio.laberint@bcn.cat



