
ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE):

AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS



A l’IFE de l’especialitat en cura d’animals i espais verds 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.

- Competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats

comunitàries.

Té una durada de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics.

El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

QUÈ ÉS L’IFE?

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre

16 i 20 anys (durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials

associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició

de seguir la formació professional ordinària.



Professores d’Orientació Educativa:

Míriam Reyes Gómez

Ana Luz Rodríguez Villasana

Sílvia Pacheco Cunillera             

Tècnics i tècniques FP:

Tomàs Villaverde Pastor

Marta Santamaria Pujal

Montse Soler Margarit

Miquel Bringueret Constanza

EL NOSTRE EQUIP EDUCATIU

Tècnica en integració Social:
Núria Borges Llorens



ENTORN DEL CENTRE

- Ens trobem en un entorn molt favorable que ens permet la
flexibilització de les nostres activitats i afavoreix la motivació de
l’alumnat.

- L’equipament del centre és molt ric i permet la interacció directa amb
la natura i amb el coneixement de l’entorn proper.



ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS PER CURSOS

MÒDULS PRIMER CURS DURADA TOTAL

MP1: Vida saludable i cura d’un mateix. 210 h

MP2: Comunicació i relacions interpersonals. 210 h

MP8: Iniciació a l’activitat laboral. 385 h

MP12: Tutoria I. 70 h

MÒDULS SEGON CURS DURADA TOTAL

MP3: Viure en entorns propers. 175 h

MP4: Ús d’establiments i serveis. 140 h

MP9: Organització de les empreses. 105 h

MP16: Operacions bàsiques d’atenció als animals. 140 h

MP17: Operacions bàsiques de producció i manteniment de 
plantes en vivers i centres de jardineria.

245 h

MP13: Tutoria II



MÒDULS TERCER CURS HORES

MP5: Organització personal. 175 h

MP6: Activitats comunitàries. 140 h

MP10: Món laboral. 105 h

MP18: Operacions d’auxiliars de manteniment i higiene en instal·lacions 
ramaderes.

140 h

MP19: Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones 
verdes.

245 h

MP14: Tutoria III. 70 h

MÒDULS QUART CURS HORES

MP7: Participació ciutadana. 140 h

MP11: Desenvolupament en el lloc de treball. 140 h

MP20: Formació en centres de treball. 385 h

MP15: Tutoria IV. 70 h

ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS PER CURSOS



TRETS QUE ENS CARACTERITZEN

✓ Horaris flexibles.

✓ Personalització dels aprenentatges.

✓ Activitats transversals.

✓ Disseny d’activitats que fomenten l’autonomia i l’autodeterminació.

✓ Disseny d’activitats competencials.

✓ Activitats de caràcter pràctic i funcional.

✓ Participació activa en les activitats del centre i de l’entorn.

✓ Sortides freqüents de coneixement de l’entorn proper: mercat, biblioteca, 

serveis a la ciutadania...

✓ Realització de voluntariats.



ESTRUCTURA
L’itinerari s’estructura en mòduls 

professionals que treballen des de dues àrees:

Àrea d’autonomia personal

Es treballa als mòduls professionals de transició a la vida

adulta per a l’adquisició de les competències personals i

socials que faciliten el desenvolupament dels i les joves com

a ciutadans/es de ple dret.

Àrea de coneixements professionals en 

cura d’animals i d’espais verds

Es treballa mitjançant mòduls professionals pensats per a

l’assoliment de les competències professionals; un

d’aquests és el de formació en centres de treball.



Voluntariat: 

Creu Roja, campanya joguines, banc d’aliments, animals, aula 

hospitalària...

IMATGES DE L’ÀREA  D’AUTONOMIA PERSONAL



Participació en les activitats del centre

Organització d’activitats per la comunitat educativa 
(Nadal, castanyada...)



Activitats de participació al centre i coneixement de 
l’entorn



Sortides, visites i excursions



IMATGES DE L’ÀREA  DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS:
CURA D’ANIMALS



ÀREA DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS:
CURA D’ANIMALS



IMATGES DE L’ÀREA  DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS:
ESPAIS VERDS



IMATGES DE L’ÀREA  DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS:
ESPAIS VERDS



✓ L’IFE és un recurs adaptat i útil que dóna resposta a les necessitats de

formació del nostre alumnat.

✓ És un projecte molt motivador per tothom que hi forma part.

✓ Creiem en el nostre alumnat i volem fer-lo protagonista del seu propi

procés d’aprenentatge i acompanyar-lo en el seu projecte de vida.

APUNTAT-’HI!



Tel.: 973 600 359
Ctra. de Torregrossa, Km 1,9

25230 MOLLERUSSA

Si vols més informació de l’IFE, 
envia’ns un correu a:

infoifemollerussa@gmail.com

mailto:infoifemollerussa@gmail.com

