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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 amb 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.

--Té una durada d'un any 

-És una via per poder accedir a un CFGM, per treure’s l’ESO o bé
incorporar-se al món laboral. 

-Estructura: 
1) mòduls de formació professional (inclou 180 h. de formació en
centres de treball) 
Repoblació i Infraestructura Forestal, Silvicultura i Plagues,
Activitats Auxiliars en Aprofitaments de la Fusta, Operacions
Auxiliars de Desembosc, Projecte Integrat i Formació Bàsica en
Prevenció de Riscos Laborals 
2) mòduls de formació general per a l’adquisició de les
competències instrumentals bàsiques.
àmbit de la comunicació i expressió en les diverses llengües, l'àmbit
tecnològic, l'àmbit matemàtic i l'àmbit d'entorn social. 
3) Accions de seguiment i orientació a l'alumnat

-Peó forestal en brigades forestals fent neteja de boscos,

tales, aclarides, treballs en explotacions forestals, prevenció
d'incendis, podes, manteniment de camins i senyalització... 

-Ajudant de jardiner 

-Magatzems de maquinària o de fitosanitaris 

-Peó en brigades municipals 

-Empreses de parcs i jardins...

Per què estudiar a l’INS Pla del

Bosc? 

A qui s’adreça? 

A alumnat d'entre 16 i 21 anys sense l'ESO amb interès per les

feines i activitats que es realitzen en entorns naturals, agraris o

forestals. 

 

En què consisteix? 

Sortides professionals 


