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IFE 
En mateniment
d'instal.lacions

esportives

 

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC

Què és l'IFE ?
Itineraris Formatius Específics
són estudis postobligatoris de caràcter
professionalitzador
adreçats a alumnes amb necessitats
educatives especials.
 
 

A qui va adreçat ?
 
A alumnat d’entre 16 i 20 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. 
 
Poden cursar-los els alumnes esmentats que
no hagin obtingut el títol de graduat en ESO
i, de manera excepcional, aquells que
sí que l’han obtingut però que no estan en
disposició de seguir els itineraris
de formació professional ordinaris.
 

Quina és la seva finalitat ? 
 
Incrementar l’autonomia personal i assolir les
competències professionals necessàries per
a la transició a la vida adulta i la
inclusió social i laboral.



L'IFE EN MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
 
Desenvolupa competències per fer tasques
auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i
visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització d'activitats
fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a
la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries
de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació
sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la
protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació,
autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

ESTRUCTURA IFE MANTENIMENT
 
 
 
MÒDULS PROFESSIONALS COMUNS

MÒDULS PROFESSIONALS ESPECÍFICS

3360 h DE FORMACIÓ
4 CURSOS ESCOLARS
HORARI INTENSIU DE MATINS

 

• Vida Saludable i Cura d'un Mateix (210 hores)
• Comunicació i Relacions Interpersonals (210 h)
• Viure en Entorns Propers (175 hores)
• Ús d'Establiments i Serveis (140 hores)
• Organització Personal (175 hores)
• Activitats Comunitàries (140 hores)
• Participació Ciutadana (140 hores)
• Iniciació a l'Activitat Laboral (385 hores)
• Organització de les Empreses (105 hores)
• Món Laboral (105 hores)
• Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 h)
• Tutoria (70 hores per curs)

 

• Accés d'Usuaris i Organització de la Instal·lació
(105 hores)
• Assistència en l'Organització d'Espais, Activitats i
Repartiment de Material en la Instal·lació
Fisicoesportiva (105 hores)
• Reparació d'Avaries i Reposició d'Estris (175 h) 
• Operacions Bàsiques de Prevenció en les
Instal·lacions (245 hores)
• Aplicacions Bàsiques d'Ofimàtica (140 hores)
• Formació en Centres de Treball (385 hores) –
últim curs
 


