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Màster en “BIOLOGIA DE LAS PLANTAS EN CONDICIONES 
MEDITERRANEAS” 
 

DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA 
Any acadèmic 2009-2010 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura 
Nom de l’assignatura:  Jardineria Mediterrània 
Codi: 10020 
Tipus: Obl. Itin. 2; Opt. Itins. 1 y 3 
Nivell: 
Semestre: 2 
Curs:1 
Horari: 
Idioma: Castellà/Català 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: J. Gulías    Contacte: dbajgl4@uib.es 
Altres professors/ es 
Nom:                 Contacte: 
Nom:      Contacte: 
Nom:      Contacte: 
Nom:      Contacte: 

Prerequisits: 
 
Nombre de crèdits ECTS: 10 

Hores de treball presencial: 60 (39h teoria + 21h pràctiques) 
Hores de treball autònom: 190 
 

Descriptors: Conèixer els condicionaments ambientals per a la jardineria en zones de clima 
mediterrani, així com les tècniques i les espècies més adequades en la jardineria de baix consum 
d'aigua. 

Competències de l’assignatura 
Específiques 
5. Saber gestionar els recursos naturals mitjançant tecnologies que contemplin un 
desenvolupament sostenible dels ambients mediterranis 
 
Genèriques: 2. Conèixer i valorar les aplicacions i tècniques relacionades amb l'Agricultura, la 
Jardineria, l'Explotació Forestal i la Gestió Mediambiental en condicions mediterrànies. 
 
 

Continguts 
U.D.1 Introducció:  
Concepte i evolució històrica de la jardineria mediterrània. Principis bàsics 
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El Clima Mediterrani. Característiques. Amenaces actuals dels ecosistemes de clima 
mediterrani: 1 hora 
  
U.D.2 La vegetació mediterrània. Creixement i producció del vegetals en condicions 
mediterrànies. Adaptacions de les plantes a la sequera.: 5 hores 

 
U.D. 3 Estimació de les necessitats hídriques d’un jardí. Introducció al disseny de jardins de 
baix consum hídric: 3 hores 
 
U.D.4 Espècies herbàcies interessants per a la jardineria en condicions mediterrànies (1): 
Espècies per a la formació de gespa. Característiques i requeriments. Espècies d’estació càlida i 
espècies d’estació freda: 4 hores 
 
U.D. 5 Espècies herbàcies interessants per a la jardineria en condicions mediterrànies (2): 
Espècies de flor i espècies “tapissants”. Característiques i requeriments. Espècies i varietats 
autòctones. Espècies d’altres zones de clima mediterrani. Espècies de clima temperat. Espècies 
de clima tropical i subtropical: 7 hores 
 
U.D. 6 Introducció a la viverística d’espècies mediterrànies. Particularitats i dificultats: 6 hores 
 
U.D.6 Espècies arbustives interessants per a la jardineria en condicions mediterrànies. 
Característiques i requeriments. Espècies i varietats autòctones. Espècies d’altres zones de clima 
mediterrani. Espècies de clima temperat. Espècies de clima tropical i subtropical: 8 hores 

 
U.D.7 Espècies arbòries interessants per a la jardineria en condicions mediterrànies. 
Característiques i requeriments. Espècies i varietats autòctones. Espècies d’altres zones de clima 
mediterrani. Espècies de clima temperat. Espècies de clima tropical i subtropical: 8 hores 

 
U.D.8 El mulching en jardineria mediterrània. Funcions, importància i materials. Altres 
tècniques i materials per al disseny de jardins de baix consum hídric: 2 hores 
            
U.D.9 Jardineria i paisatge a la mediterrània. Perspectives de futur: 1 hora 
 

Metodologia i pla de treball de l’estudiant 
1. Metodologia d’aprenentatge: Classe presencial 

Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup gran 

2. Metodologia d’aprenentatge: seminari 
Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup mitjà 

3. Metodologia d’aprenentatge: visita de camp 
Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup mitjà 

4. Metodologia d’aprenentatge: treball pràctic 
Treball presencial/ autònom: autònom 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): si 
Tipus d’agrupació: grup petit 
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Criteris, instruments d’avaluació i contracte 
Criteris d’avaluació: Exàmen final (juny o setembre) teòric-pràctic.  
Elaboració d'un treball (memòria) pràctic i presentació oral. 
Assistència i participació en les sessions teòriques i pràctiques. 
 
Instruments d’avaluació: Exàmen escrit, exposició i discussió d'una publicació científica, 
treball pràctic. 
 
Criteris de qualificació Es valoraran els coneixements de l’alumne i la seva capacitat per a 
exposar-los de forma clara, concisa i correcta, a més de la seva participació a les sessions 
teòriques i pràctiques. 
- L’examen final suposarà el 80% de la nota. El 20% restant dependrà dels altres elements 
(participació a l’assignatura i treballs). 
 
 
L’avaluació s’organitza amb un contracte: X Sí (enllaç al contracte) 

No 
Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades 

 
 

Bibliografia, recursos i annexos 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
Dallman, PR (1998). Plant life in the world’s mediterranean climates. University of 
California press. 

Sánchez de Lorenzo, JM (coord.) Flora ornamental española, Vol. I, II, III y IV. Ed. 
Mundi-Prensa 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA (opcional) 
Barwick, M. (2004). Tropical and subtropical trees. A worldwide encyclopaedic guide. 
Ed. Thames and Hudson 
Burés, S (2000). Avances en Xerojardinería. Consejería de agricultura y pesca (Junta de 
Andalucía)-Ed. de horticultura  
Gildemeister, H (1995). Su jardín mediterráneo. Ed. Moll 
Jones, D. Palmeras del mundo. Ed Omega 
Latymer, H (1995). El jardín mediterráneo. Ed. Blume 
Macdonald, B. (2006). Practical woody plant propagation for nursery growers. Ed. 
Timberpress 
Navés, F. et al. (1995). El árbol en jardinería y paisajismo. Ed. Omega 
Puig, A & Ramoneda, P (2004). Árboles de clima Mediterráneo (CD-ROM). Ed. Vivers 
Ter 
Puig, A & Ramoneda, P (2003). Gramíneas y vivaces (CD-ROM). Ed. Vivers Ter 
Sánchez de Lorenzo, JM (2000) Guía de las plantas ornamentales. Ed. Mundi-Prensa  
White, J & More, D (2005). Árboles de España y de Europa. Ed. Omega 
 

Enllaç a la guia docent de l’assignatura 
 
 


