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Els i�neraris forma�us específics són 
ensenyaments professionals adreçats a 
alumnat d’entre 16 i 20 anys (durant l’any 
natural que inicien l’i�nerari) amb 
necessitats educa�ves especials 
associades a una discapacitat 
intel·lectual lleu o moderada i que no es 
troben en disposició de seguir la 
formació professional ordinària.

En aquest curs s’hi desenvolupen les 
competències per:

Realitzar tasques auxiliars 
d’atenció als animals.

Manteniment i higiene 
d’instal·lacions ramaderes.

Producció de plantes en vivers i 
en centres de jardineria.

Manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes.

Conèixer les normes de 
prevenció de riscos laborals i 
protecció mediambiental.



Continguts de la formació
Mòduls primer curs

Vida saludable i cura 
d’un mateix 210h

Comunicació i relacions 
interpersonals 210h

Iniciació a l’ac�vitat 
laboral 385h

Tutoria l 70h

Mòduls quart curs

Par�cipació 
ciutadana 210h

Desenvolupament 
en el lloc de treball 210h

Formació en 
centres de treball 385h

Tutoria lV 70h

Mòduls segon curs

Viure en entorns 
propers 175h

Ús d’establiments 
i serveis 140h

Organització de 
les empreses 105h

245h

Operacions bàsiques 
d’atenció als animals 

Operacions bàsiques de 
producció i manteniment 
de plantes en vivers i 
centres de jardineria

140h

70hTutoria ll

Mòduls tercer curs

Organització personal 210h

Ac�vitats comunitàries 210h

Món laboral 385h

Operacions d’auxiliars 
de manteniment i 
higiene en instal·lacions 
ramaderes

Operacions bàsiques 
per al manteniment de 
jardins, parcs i zones 
verdes.

140h

245h

70hTutoria lll

CALENDARI ESCOLAR
Curs 2022 - 2023

del 7 de setembre de 2022 
al 22 de juny de 2023

Horari: de 8:30h a 14:00h

Manteniment i higiene 
d’instalacions ramaderes.

Vivers i centres 
de jardineria.

Manteniment de jardins, 
parcs i zones verdes.

Sor�des professionals

Atenció als animals.
Objectiu del curs
Incrementar l’autonomia personal 
de l’alumnat i fer que assoleixin 
les competències professionals 
necessàries per a la transició a la vida 
adulta i que, per mitjà del treball, 
aconsegueixin la plena inclusió social 
i laboral.

3.360 hores de formació 
repar�des en 4 cursos.

Valoració i orientació 
en finalitzar el curs.

Què oferim


