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INS PLA DEL BOSC



-Té un durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics. 

-Inclou els següents continguts (amb 383h. de formació en
centres de treball): 

Fonaments Agronòmics, principis de Sanitat Vegetal, Control
Fitosanitari, Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles,
Aprofitament del Medi Natural, Conservació d'Espècies
Cinegètiques i Piscícoles, Producció de Planta Forestal en Viver,
Maquinària i Instal·lacions Forestals, Prevenció d'Incendis
Forestals, Ús Públic en Espais Naturals, Formació i Orientació
Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Anglès Tècnic. 

-Amb el títol de tècnic o tècnica es pot accedir a un CFGS, al
batxillerat o bé incorporar-se al món laboral. 

- Perquè som un centre en creixement que
ha iniciat una nova etapa, oferint estudis
de formació professional nous en la nostra
zona.

- Perquè els estudis els desenvolupem en
un entorn natural privilegiat, així com en
unes noves instal·lacions que l’Ajuntament
de Canyelles posa a la nostra disposició.

- Perquè som un centre acollidor i proper a
l’alumnat i les famílies. 

- Perquè comptem amb un equip de
professorat amb un alt grau de compromís
i motivació per treballar en equip. 
- Perquè acompanyem el nostre alumnat,
amb atenció individualitzada i
personalitzada. 

- Perquè treballem de forma global els
objectius acadèmics, professionalitzadors
i de desenvolupament personal i social.

● Maquinista de processadora

forestal 

● Tractorista 

● Podador/a 

● Pelador/a de suro 

● Especialista en treballs d'altura

en els arbres 

Per què estudiar amb
nosaltres? 

A qui s’adreça? 

A persones en possessió del graduat en Educació
Secundària Obligatòria (o titulacions equiparades). 

 

En què consisteix? 

Sortides professionals 

● Treballs de repoblació  i  tractaments

silvícoles 

● Planterista 

● Aplicador/a de productes fitosanitaris 

● Empeltador/a 

● Treballador/a qualificat/ada en activitats

forestals 

● Treballador/a especialista en

aprofitaments de fustes, suro i llenyes


