
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Jardiner/a 
Ocupació: Jardiner/a 

Possibles llocs de feina: jardiner/a i restaurador/a, operari/a de 
manteniment d’instal·lacions de reg,  paisatgista. 

Àmbit d’actuació: Sector jardineria, paisatgisme  i medi natural. 

Descripció de l’ocupació: Aquest/a professional desenvolupa la seva feina 
tant en  espais enjardinats tan urbans com forestals i en vivers de plantes. 

El/la jardiner/a ha de conèixer les diferents espècies; les eines i maquinària, 
les tècniques de plantació, reg, adobs i fitosanitaris i ha de tenir el carnet 
B1. En els darrers anys hi ha hagut una demanda creixent, sobretot per part 
de les administracions públiques, d’àrees verdes respectusoses amb el medi ambient, per aquest motiu cal 
tenir uns coneixements per complir uns criteris bàsics: utilitzar  plantes autòctones ja que s’adapten millor 
a les condicions del medi on viuen; l’estalvi d’aigua amb sistemes eficients de reg; aprofitar l’energia solar i 
no utilitzar adobs, herbicides ni fungicides químics.  

 

FUNCIONS 
 
 Interpretar el projecte d’instal·lació d’un jardí 
 Fer el manteniment dels parcs i jardins públics o 

privats 
 Realitzar els treballs de manera sostenible i 

respectuosa amb el medi ambient 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
 
- Coneixements i/o experiència en jardineria 
- Coneixements en instal·lació de reg 
- Coneixements de les espècies vegetals 

 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Responsabilitat 

 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Carnet productes 

fitosanitaris 
 Curs en PRL 
 Curs de poda en alçada 
 Coneixements en sistemes de 

sostenibilitat ambiental 
 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Rapiplant 
 UTE EULEN-B.BIOSCA 
 Lleidatana de Medi Ambient 
 Fundació Privada Ilersis 
 Agrotècnica del Segrià 
 Aspros 
 Talher  

 


