DESCRIPCIÓ
CONTINGUTS

SNIDRAJ I SREVIV
ED RAILIXUA IFP

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en
producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant
en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins,
parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (ENTRE 615 I 665 HORES)
Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i
Centres de Jardineria
Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes
Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes
Treballs Auxiliars en l’Elaboració de Composicions amb Flors i Plantes
Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic
Projecte Integrat
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL (ENTRE 295 I 345 HORES)
Estratègies i Eines de Comunicació
Entorn Social i TerritorialEstratègies i Eines
Matemàtiques
Incorporació al Món Professional

TUTORIA, SEGUIMENT I ORIENTACIÓ PERSONALITZADA (40 HORES)

ACCÉS

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI):
Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’ edat i com a
màxim 21 en l’any d’inici del programa
No haver obtingut el graduat en ESO.

QUÈ OBTINDRÀS?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final
obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les
competències professionals assolides.
Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà.Reconeixement dels mòduls professionals
superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del
títol professional bàsic associat al perfil.
Obtenció del certificat de professionalitat AGAO0108 Activitats auxiliars
en vivers, jardins i centres de jardineria, que emet l’Administració laboral.
Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir
el requisit de tenir 18 anys.

Informa-te'n
Al telèfon:
93 633 44 50
PER CORREU ELECTRÒNIC :
IESELCALAMOT@XTEC.CAT
A la nostra web:
www.ieselcalamot.com

