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PERFIL i ESTRUCTURA DE L’IFE

● Què és l’IFE?
✔ És un ensenyament professional que,
✔ té per finalitat facilitar la transició a la vida adulta i la inclusió social i 

laboral (empresa ordinària).

● Quin és el perfil de l’alumnat?
✔ Alumnes entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari)
✔ Amb necessitats educatives especials associades a DIL/DIM (i TEA) i 

amb dictamen de l’EAP.
 

● Quina és l’estructura acadèmica?
✔ 3360 hores en 4 cursos acadèmics
✔ Mòduls professionals comuns i específics
✔ 385 hores de FCT (formació en centres de treball) al darrer curs.



  
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.



ESTRUCTURA ACADÈMICA DE L’IFE:

PRIMER CURS

MÒDULS PROFESSIONALS DURADA HORES SETMANALS

MP1. Vida saludable i cura d’un mateix 210h 6h

MP2. Comunicació i relacions interpersonals 210h 6h

MP8. Iniciació a l’activitat laboral 385h 11h

MP12. Tutoria I 70h 2h

875h 25h



ESTRUCTURA ACADÈMICA DE L’IFE:

SEGON CURS

MÒDULS PROFESSIONALS DURADA HORES SETMANALS

MP3. Viure en entorns propers 175h 5h

MP4. Ús d’establiments i serveis 140h 4h

MP9. Organització de les empreses 105h 3h

MP16. Operacions bàsiques d’atenció als animals 140h 4h

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

245h 7h

MP13. Tutoria II 70h 2h

875h 25h



ESTRUCTURA ACADÈMICA DE L’IFE:

TERCER CURS

MÒDULS PROFESSIONALS
DURADA HORES 

SETMANALS

MP5. Organització personal 175h 5h

MP6. Activitats comunitàries 140h 4h

MP10. Món laboral 105h 3h

MP18. Operacions auxiliars en instal·lacions ramaderes 140h 4h

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

245h 7h

MP14. Tutoria III 70h 2h

875h 25h



ESTRUCTURA ACADÈMICA DE L’IFE:

QUART CURS

MÒDULS PROFESSIONALS

DURADA HORES 
SETMANALS

MP7. Participació ciutadana 140h 4h

MP11. Desenvolupament en el lloc de treball 140h 4h

MP20. Formació en centres de treball (FCT) 385h 4h/3 dies

MP15. Tutoria IV 70h 2h

735h 22h



MP de 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 de 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 ESPECíFICS

◆ 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 de Tutoria:
     
 
◆  MP12 Tutoria I: 70h

◆  MP13 Tutoria II: 70h

◆  MP14 Tutoria III: 70h

◆  MP15 Tutoria IV: 70h



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



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.



UBICACIÓ DE L’IFE

L’IFE de l’institut Gabriela Mistral, està ubicat a l’escola Mare de déu del 
Rocio, a Sant Vicenç dels Horts.



ROCÍO



ROCÍO



LA FAMÍLIA DE L’IFE



El nostre Blog

https://ifegabrielamistral.blogspot.com/

https://ifegabrielamistral.blogspot.com/


VÍDEO PRESENTACIÓ IFE

Us convidem a clicar el següent enllaç per 
veure un vídeo de com és: 
https://drive.google.com/file/d/1fe1V4ZgV4acRz
KMCztXcmHENjlu38Ulm/view?usp=sharing

EL DIA A DIA A L’IFE

https://drive.google.com/file/d/1fe1V4ZgV4acRzKMCztXcmHENjlu38Ulm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fe1V4ZgV4acRzKMCztXcmHENjlu38Ulm/view?usp=sharing


Equip IFE

Moltes gràcies


