
ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS



IFE
Itineraris Formatius Específics

Alumnes 16-20 anys – 4 ESO (cursat)

Necessitats Educatives Especials
Discapacitat Mental Lleu o Moderada

4 anys – 3360 hores

Darrer curs formació centre treball 385 hores  



Perfils professionals

IFE
Itineraris Formatius Específics

• Auxiliar en 
Vendes i 
Atenció al 
Públic

• Auxiliar en 
Cura 
d’Animals i 
Espais Verds

• Auxiliar en 
Manteniment 
d’Instal·lacions 
Esportives



PERFIL:     
AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS

COMPETÈNCIA GENERAL:

Fer tasques auxiliars d’atenció als animals, el manteniment i la higiene d’instal·lacions 
ramaderes, de producció de plantes en vivers i en centres de jardineria, i de manteniment de 
jardins, parcs i zones verdes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i 
protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia 
personal i participació en activitats comunitàries.

CAPACITATS CLAU:

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles 
a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, 
d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball 
en equip i de resolució de problemes.



MP ESPECíFICS CURA ANIMALS I ESPAIS VERDS

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

MP18 Operacions 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

MP20 Formació en centres de treball: 385 h



MP Recursos per a l’autonomia personal

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

MP3 Viure en entorns propers: 175h

MP5 Organització personal: 175h



MP Recursos per a la vida quotidiana

     MP2 Comunicació i relacions interpersonals: 210h

MP4 Ús d’establiments i serveis: 140h

MP6 Activitats comunitàries: 140h

MP7 Participació ciutadana: 140h



MP Generals d’apropament a l’activitat laboral

MP8 Iniciació a l’activitat laboral: 385h

MP9 Organització de les empreses: 105h

MP10 Món laboral: 105h

MP11 Desenvolupament en el lloc de treball: 140h



MP Tutoria

     

      MP12 Tutoria I: 70h

      MP13 Tutoria II: 70h

      MP14 Tutoria III: 70h

      MP15 Tutoria IV: 70h



Activitats 

Feu click per veure + fotos

Hort Gabriela i Rocio

 Nadal amb llavors

Taller higiene bucodental

IFE a la Fira

https://ifegabrielamistral.blogspot.com/search/label/14.%20L%27hort%20Gabriela
https://ifegabrielamistral.blogspot.com/2019/12/felicitacio-nadal-amb-llavors.html
https://ifegabrielamistral.blogspot.com/search/label/18.Taller%20Higiene%20Bucodental
https://ifegabrielamistral.blogspot.com/search/label/15.%27IFE%20a%20la%20Fira


Metodologia: com treballem?

✗ Activitats teòriques:
✔Aula ordinària
✔Aula d’informàtica

✗ Activitats pràctiques curriculars:
✔Pròpies de la part general del currículum: aula ordinària i aula d’informàtica

✔Pròpies de la part específica de la cura d’espais verds:
•Hort del Rocio
•Hort Institut Gabriela Mistral
•Taller del Rocio
•D’altres col·laboracions

✔Pròpies de la part específica de la cura d’animals: Entitats, institucions, 
empreses, granges ramaderes..., que ens permetin portar a terme les activitats 
que donin resposta als objectius del currículum



Avaluació

Temporalitat: tres sessions d'avaluació per curs, incloent-hi la de      
           l'avaluació final. 

Qualificacions: 
 Quantitatives: cada mòdul s'ha de qualificar en termes numèrics en 

l'escala de l'1 al 10, sense decimals. Es consideren positives les 
qualificacions iguals a 5 o superiors. 

 Qualitatives: informes per capacitats clau, progrés... 

Documentació:
 Informe individualitzat d'avaluació per a cada trimestre. Qualitatiu-

Quantitatiu



ESCOLA EL ROCÍO (5 minuts estació ferrocarril Can Ros)



ESCOLA EL ROCÍO



ESCOLA EL ROCÍO



ESCOLA EL ROCÍO



El nostre Blog

https://ifegabrielamistral.blogspot.com/

https://ifegabrielamistral.blogspot.com/


E-mail professorat

Si teniu qualsevol dubte podeu enviar-nos un e-mail i us 
respondrem el més aviat possible

Jose Del Moral (Professor Tècnic)

jdelmora@insgabrielamistral.cat

Victoria Fraga (Professora – Tutora)

mfraga3@insgabrielamistral.cat

mailto:jdelmora@insgabrielamistral.cat
mailto:mfraga3@insgabrielamistral.cat
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