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INS PLA DEL BOSC



- Perquè és un centre en creixement que
ha iniciat una nova etapa oferint estudis
de formació professional que fins ara no
s’oferien a la nostra zona 

- Perquè els estudis es desenvolupen 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.

-Durada de quatre anys.

-La finalitat és incrementar l’autonomia personal i assolir les competències
professionals per facilitar la transició a la vida adulta i la inclusió social i al mercat
ordinari de treball. 

- Es treballa de forma específica i amb atenció individualitzada, amb metodologies que
permeten el desenvolupament d'habilitats i competències necessàries per a la vida
adulta i el món laboral. 

-Estructura: 
1.Mòduls professionals comuns 
Vida Saludable i Cura d'un Mateix, Comunicació i Relacions Interpersonals, Viure en
Entorns Proper, Ús d'Establiments i Serveis, Organització Personal, Activitats
Comunitàries, Participació Ciutadana, Iniciació a l'Activitat Laboral, Organització de
les Empreses, Món Laboral, Desenvolupament en el Lloc de Treball i Tutoria 
2. Mòduls professionals específics 
Operacions Bàsiques d'Atenció als Animals, Operacions Bàsiques de Producció i
Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria, Operacions Auxiliars de
Manteniment i Higiene en Instal·lacions Ramaderes, Operacions Bàsiques per al
Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes i Formació en Centres de Treball (385
hores).

L’alumnat obté un certificat de professional de nivell 1 que

acredita les competències per a fer tasques d'auxiliar en: 

- Atenció als animals. 

- Manteniment i higiene d'instal·lacions ramaderes. 

- Vivers i centres de jardineria. 

- Manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Per què estudiar a l’INS Pla del

Bosc? 

A qui s’adreça? 

A alumnat d'entre 16 i 20 anys 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. 

En què consisteix? 

Sortides professionals 


