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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

2A ED. INTRODUCCIÓ A 
L'HORTICULTURA I LA JARDINERIA 
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1. JUSTIFICACIÓ 

L'Horticultura i la Jardineria Social i Terapèutica (HJST) és una disciplina que utilitza l'horticultura i 

la jardineria com a vehicle per assolir els objectius terapèutics i rehabilitadors dels seus participants;  

en especial d'aquells pertanyents als col·lectius més vulnerables com infància, geriatria, persones 

amb diversitat funcional, malaltia mental, en risc d'exclusió social, etc. És una modalitat professional 

que s'enquadra dins de les ciències sociosanitàries i que se centra en la persona, a maximitzar les 

seves capacitats i habilitats socials, cognitives, físiques i/o psicològiques, a més de millorar la seva 

salut i benestar.  

Avui dia s’acostuma a oferir en entorns clínics, centres de dia, centres per a gent gran, horts escolars, 

horts urbans, centres penitenciaris, projectes d'Associacions, etc. Es tracta d'una pràctica molt 

estesa en països com Estats Units, Canadà, Regne Unit, Japó, Alemanya, Austràlia, a més 

d'Argentina, Perú i Espanya, on a poc a poc va tenint més acceptació.  

En el present curs podràs apropar-te i conèixer l'àmbit de l'HJST. Aprendràs les pautes bàsiques 

necessàries per iniciar un projecte d'hort i/o jardí social i terapèutic i les nocions fonamentals sobre 

els requisits mínims amb els quals ha de comptar el teu espai, a més d'aprendre el maneig bàsic d'un 

hort i/o jardí amb l'objectiu d'oferir intervencions que resultin significatives per a la persona.  

 

DIRIGIT A: 

✓ Professionals de l'àmbit sociosanitari dins de les àrees de teràpia ocupacional, fisioteràpia, 

educació social, treball social, psicologia, psiquiatria, infermeria.  etc., i estudiants relacionats amb 

aquests àmbits.  

✓ Professionals de l'àmbit mediambiental i agrari com a enginyers tècnics agrícoles, enginyers 

agrònoms, enginyers mediambientals, tècnics mediambientals, etc. , i estudiants relacionats amb 

aquests àmbits.  

✓ Professionals i estudiants de l'àmbit educatiu.  
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2. OBJETIU GENERAL 

Aquest curs et servirà per donar els teus primers passos en una disciplina que utilitza l'hort i el jardí 

com a eina amb fins socials i terapèutics.   Aprendràs a planificar l'ús de l'hort i el jardí segons el seu 

cicle natural, de manera que podràs oferir intervencions que siguin significatives per a la persona i 

l'ajudin a assolir els seus objectius, oferint-te també les pautes per saber gestionar i documentar 

tota aquesta informació. A més, coneixeràs els passos necessaris per iniciar un projecte d'HJST per 

tal de donar resposta a les necessitats dels seus participants, i alhora tindràs  l'ocasió de planificar 

una estratègia publicitària per al teu projecte per tal de donar visibilitat i poder aconseguir el màxim 

suport institucional. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

En finalitzar el curs l' estudiant serà capaç de: 

• Realitzar una aproximació a les bases històriques i teòriques de l'Horticultura i la 

Jardineria Social i Terapèutica (HJST): terminologia i característiques bàsiques, tipus de 

programes, evidències científiques, etc. 

• Conèixer el benefici potencial que l'HJST té per a la salut, benestar i desenvolupament 

de les persones, i quins col·lectius poden beneficiar-se principalment 

• Adquirir nocions bàsiques sobre el disseny, planificació i desenvolupament d'un 

projecte/activitat d'HJST centrada en la persona, havent avaluat prèviament la seguretat 

dels seus participants 

• Introduir-te a la sistemàtica de registre i avaluació d'un projecte/activitat d'HJST 

• Adquirir les nocions bàsiques per programar l' ús de l' hort i el jardí segons el seu cicle 

natural 

• Aprendre l'ús d'eines d'hort/jardí adaptades a la persona/activitat  

• Conèixer experiències reals de l'aplicació d'aquesta disciplina amb diferents col·lectius i 

en diversos països 

• Saber les pautes bàsiques per a la comunicació i la recerca de finançament del nostre 

projecte d'HJST 
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4. CONTINGUT DEL CURS 

UNITAT I | INTRODUCCIÓ I ENQUADRAMENT TERAPÈUTIC DE L' HJST 

• Conceptes habituals en la disciplina de l' HJST 

• Marc teòric i enquadrament terapèutic  

• Beneficis i evidències científiques 

• Concepte Green Care (Teràpies basades en la natura): definició, base científica i ventall 

d'intervencions que integra 

UNITAT II | DISSENY D'UN PROGRAMA D'HJST (I) 

• Destinataris i beneficiaris dels programes d' HJST 

• Tipus de programes d' HJST 

• Exemple de projectes d'HJST a Espanya i altres països 

• Objectius, avaluació i seguiment d' un projecte 

• Creació d' una programació mensual i anual  

• Disseny i preparació d' una sessió 

UNITAT III | DISSENY D'UN PROGRAMA D'HJST (II) 

• Anàlisi de l' espai  

• Planificar l'hort/jardí social i terapèutic 

• Recursos pràctics per dissenyar l' espai terapèutic  

• Idees per a sessions en exterior i interior 

• Ús d'eines d'hort/jardí adaptades 

UNITAT IV | L'HJST A ESPANYA 

• Projecte MAPEIG de l'Associació Espanyola d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica 

(AEHJST) 

• Taula rodona: Posada en comú d' experiències d' altres professionals 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

Aspectes teòrics amb exemples pràctics relacionats amb l' ús de l' hort i el jardí com a instruments 

per millorar la salut i el benestar de les persones. Per això, es duran a terme sessions teòriques on-

line sincròniques i exercicis pràctics que ajudaran a comprendre l' ús i la metodologia d' aquest 

àmbit.   

 

6. AVALUACIÓ 

Cal assistir al 80% de les sessions per rebre el certificat del curs. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESORADO 

Llegia ALCALDE BANET 

Enginyera Técnico Agrícola especialitzada en hortofructicultura i jardineria (Universitat Santiago de 

Compostela, 2005), amb experiència en producció agrícola, planta ornamental i manteniment de 

jardins. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Universitat de La Rioja, 2012). Postgrau en 

Horticultura Social i Terapèutica (Coventry University, Regne Unit, 2016). Premiada com a estudiant 

de l'any per Thrive, Con més de cinc anys d'experiència treballant com a terapeuta hortícola amb 

diferents col·lectius a Regne Unit, Espanya i Alemanya, en particular amb discapacitat intel·lectual i 

malaltia mental.  Amb formació complementària a Alzheimer i demència.  Cofundadora de 

l'Associació Espanyola d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica (AEHJST). 

Andrea COSTAS ARANDA 

Tècnica especialista en Jardineria i formació complementària a Permacultura, Horticultura 

ecològica, i Horticultura Social i Terapèutica. Actualment participo en un projecte d' hort terapèutic 

en ETHOS amb un grup d' adolescents amb addiccions i problemes de conducta els objectius dels 

quals són la rehabilitació, integració i l' aprenentatge d' habilitats bàsiques.  Cofundadora de 

l'Associació Espanyola d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica (AEHJST). 

Eva CREUS GIBERT 

Veterinària especialitzada en el camp de la producció animal. Formació complementària en 

Horticultura i Jardineria (The Royal Horticultural Society, UK), Horticultura Social i Terapèutica 

(Thrive, UK.  U. Florida, USA) i Care/Social farming.  Amb formació complementària a Alzheimer i 

demència, i neuropsicologia cognitiva.  Experiència en el desenvolupament d'activitats   d'hort/jardí 

social i terapèutic en l'àrea d'envelliment actiu. Cofundadora de l'Associació Espanyola 

d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica (AEHJST). 

 

 

Eleno ERRO CORREA 
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Llicenciada en Ciències Biològiques (Universitat del País Basc) amb formació complementària en 

disseny i gestió d'espais verds.  Sòcia de la cooperativa Germinando des de l' any 2010 amb àmplia 

experiència com a coordinadora i formadora de programes d' hort escolar, i docència en cursos d' 

agricultura ecològica i jardineria. Actualment responsable del àrea de naturació urbana a 

Germinando Natura des d'on impulsa la creació i dinamització de jardins i horts terapèutics. 

Karin PALMLÖF PAVÍA.  

Enginyera agrònoma (SLU Ultuna, Suècia). Màster en Jardineria i Paisatgisme (Universitat 

Politècnica de Madrid). Certificat a Healthcare Garden Design, Escola Joseph Regenstein (Chicago 

Botanic Garden, USA). Sòcia fundadora, des del 2016, de Jardins Terapèutics Palmlöf, empresa 

dedicada al disseny i execució de projectes i que, a més, ofereix serveis terapèutics en àmbit públic 

i privat. Entre els exemples de projectes de Jardins Terapèutics que ha realitzat es troben el Centre 

de Reabilitação do Norte (CRN) a Oporto, Portugal; Centre de Referència Estatal d'Alzheimer, 

Salamanca; Jardí Terapèutic "Els Sentits" de l'Ajuntament de Coslada.  

 

COORDINACIÓ 

Manuela YERBES MURILLO 

Diplomada en Teràpia Ocupacional a l'Escola Universitària Creu Roja de Terrassa (EURC), centre 

adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en rehabilitació cognitiva a l'Institut 

Superior d'estudis psicològics (ISEP), Barcelona. Màster Oficial en Bioètica a l' Institut Borja de 

Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Formada en l'escala AMPS (Assessment of Motor and Process 

Skills).  Mapadora avançada, curs del mètode Dementia Care Mapping (DCM). 

Es ressalta l' experiència com a terapeuta ocupacional en l' àmbit de les persones grans i les malalties 

neurodegeneratives. Docent col·laboradora a l'EUIT. Membre del Consell Deontològic del Col·legi 

Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i coordinadora del grup  d'especialització 

de gent gran del COTOC. 
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8. DADEA 

TOTAL HORES 20 horas 

LLOL FORMAT EN LÍNIA 

EUIT.  Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 

de Terrassa. 

DATES I HORARIS DE LA 2a 
ed. 

6 sessions on-line de 3h 30min (inclou descans). 

Els dies 1, 2, 3, 7 i 9 de març del 2022 de 15:30 a 19:00h i el dia 10 
de març de 15:30 a 18:00h. 

 

NÚM. PLACES 20-25 places 

PREU 180€ per a professionals 

Ex-estudiants de l'EUIT i estudiants de 4t curs de teràpia 
ocupacional del curs acadèmic 21/22: 160€ 

INSCRIPCIÓ FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat  

COL·LABORA https://aehjst.org/  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BSlj3yvAJ0eMOBqmuEbiMlXbr8ESDipJi_NaJTWjrJJUNTNGVlQwNUpPR0FYRDhXRzdTVE9RVVUzUC4u
mailto:formaciocontinuada@euit.fdsll.cat
https://aehjst.org/

