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- Centre públic del Departament d’Educació.
- Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles

Què ens caracteritza?
- Centre en creixement
- Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies
- Claustre cohesionat i amb motivació per treballar en equip
- Coherència i coordinació docent (intra i inter etapes)
- Acció tutorial
- Vinculació amb l’entorn i amb l’Ajuntament de Canyelles
- Treball en xarxa  amb altres centres públics afins
- Contacte amb l’entorn empresarial

QUI SOM? 



Edifici principal           ESO

- ESO (de 1er a 4t curs), 2 línies per nivell (215 alumnes)

Equipament Can Dori          Estudis FP (Agrària)

- PFI Auxiliar activitats forestals
- IFE Cura d’animals i espais verds
- CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural  Nou

Projecte Masia Llacunalba

CENTRE EN CREIXEMENT 



Institut Pla del Bosc
Curs 2021-22

PFI
Programes de Formació i Inserció

PFI-PIP Auxiliar d’activitats forestals



QUÈ SÓN ELS PFI? I
Programes de Formació i Inserció 

● Són el primer nivell de qualificació dins dels 
estudis de formació professional

● Faciliten la continuïtat formativa a la formació 
professional

● Milloren les possibilitats d’accés al món laboral

● Oferta PFI de 15 famílies professionals



QUÈ SÓN ELS PFI? II
● S'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han 

finalitzat l’ESO 
● Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs 

acadèmic (1.000 hores).
● Reben un acompanyament i una tutorització 

essencial per a l'assoliment dels objectius del 
programa

● Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb 
l'entorn proper, utilitzant metodologies actives i 
globals

● Inclouen pràctiques en empresa (180 hores)



A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE PFI?

● Interès pel medi ambient
● Necessitat de contacte amb el medi natural 

i treball exterior
● Interès per la maquinària de jardineria i forestal
● Persones amb ganes d’estar actives físicament
● Alumnes amb projecció d’accedir a cicles 

formatius de grau mig de l’àmbit agrari o 
qualsevol altre

● Alumnes amb voluntat d’accedir al món laboral



QUÈ S’OBTÉ EN SUPERAR EL PFI?

● Accés directe a CFGM: Certificat del Curs d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà (CAM)   NOVETAT Curs 20-21

● Certificat acadèmic i professional amb la qualificació del PFI
● Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI 

per a l'obtenció del Certifica de Professionalitat Activitats 
auxiliar en conservació i millora de forests que emet 
l'Administració laboral (SOC)

● Accés als centres de formació d'adults per obtenir el 
graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense 
complir el requisit de tenir 18 anys



PUNTS FORTS DEL NOSTRE PFI

● Entorn natural proper
● Equip docent implicat, motivat i proper
● Projecte de creixement (Masía Llacunalba)
● Continuïtat d’estudis amb CFGM al mateix centre
● Material nou i de qualitat
● Vinculació amb l’Ajuntament de Canyelles (10 

Ha terreny a LLacunalba, parcs i jardins, cerca 
d’empreses de la zona, etc…)

● 1er contacte a l’empresa amb possibilitats 
d’incorporació laboral



CURRÍCULUM 
Mòduls de formació professional 

(entre 615 i 665 hores)  

●  Repoblació i Infraestructura 

Forestal

●  Silvicultura i Plagues

●  Activitats Auxiliars en 

Aprofitaments de la Fusta

●  Operacions Auxiliars de Desembosc

●  Projecte Integrat

●  Formació Bàsica en Prevenció de 

Riscos Laborals

●  Formació Pràctica en Empreses 

(180 hores)

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

●  Estratègies i Eines de Comunicació

●  Entorn Social i Territorial

●  Estratègies i Eines Matemàtiques

●  Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació 
personalitzada (40 hores)



DISTRIBUCIÓ HORÀRIA  30h/setmana

Període Ordinari: fins 2n trimestre aprox.

Període Formació en Centre de Treball (180h): distribuïdes per exemple 
en 3 dies per setmana a l’empresa i 2 dies a l’institut durant un període 
d’entre 2-3 mesos.



METODOLOGIA

● Grups reduïts (fins 16 alumnes)

● Orientació i acompanyament, seguiment individualitzat

● Es treballa de manera flexible i amb connexió amb 

l’entorn.

● Projectes i treball de camp

● Treball a l’aula dinàmic, transversal i adaptat a les 

necessitats

● Treball en xarxa amb professionals d’altres centres on 

s’imparteix el PFI



AVALUACIÓ i ASSISTÈNCIA

● Qualificació final PFI: mitjana aritmètica de MFG i 
MFP (major pes mòduls professionals). Cal haver 
superat la FCT amb Apte

● Qualificació nota CAM: Mitjana aritmètica per 
àmbits (major pes mòduls generals)

● Mínim del 70% d’assistència és molt important 
el compromís de l’alumne i el suport de la 
família



CALENDARI PREINSCRIPCIÓ PFI

10 al 21 de maig: preinscripció
❖ Consultes i dubtes:
       matriculainstitutpladelbosc@gmail.com
       Telèfon  93 897 33 50  (horari: de 8 a 14:30 h.)

10 al 28 de maig de 2021: entrevistes d'orientació i valoració

6 de juliol: llista d’admesos 
 

1 al 10 de setembre de 2021: matriculació

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/


CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

Aprofitament i Conservació del Medi Natural

INSTITUT PLA DEL BOSC 

CURS 2021-2022 



- Estudis postobligatoris i professionalitzadors
- Capaciten per realitzar les operacions de:
❖ repoblació forestal
❖ ordenació hidrologicoforestal i d'aprofitament forestal 
❖ control i la vigilància del medi natural
❖ maneig i manteniment de maquinària i instal·lacions 

forestals
- Dos cursos acadèmics
- Durada de 2.000 hores (inclou 383 hores de pràctiques) 

DESCRIPCIÓ



● Títol de graduat en ESO

● Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (inclòs 

en el PFI)

● Títol de tècnic o de tècnic auxiliar

● 2n curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

● Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

● Programa de qualificació professional inicial (PQPI)

ACCÉS



● MP1. Fonaments agronòmics.

● MP 2: principis de sanitat vegetal

● MP3. Control fitosanitari

● MP4. Repoblacions forestals i 
tractaments silvícoles

● MP5. Aprofitament del medi natural

● MP6. Conservació d’espècies 
cinegètiques i piscícoles

● MP7. Producció de planta forestal 
en viver

CURRÍCULUM (2 cursos)

● MP8. Maquinària i instal·lacions forestals

● MP9. Prevenció d’incendis forestals

● MP10. Ús públic en espais naturals

● MP11. Formació i Orientació Laboral

● MP12. Empresa i Iniciativa Emprenedora

● MP13. Anglès Tècnic

● MP14. Síntesi

● MP15. Formació en Centres de Treball



❖ Sortides tècniques

❖ Treballs forestals en boscos propis

❖ Activitats de camp pel reconeixement de flora i 
fauna

❖ Visites a explotacions i instal·lacions forestals

❖ Formació en Centres de Treball (pràctiques)

ACTIVITATS FORMATIVES



Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic, que 
permet accedir:

● al batxillerat

● a un cicle de grau superior de formació 
professional (per exemple: CFGS Gestió forestal i 
del medi natural)

SORTIDES ACADÈMIQUES



● Treballador/a qualificat/ada en activitats forestals
○ Maquinista de processadora forestal 
○ Tractorista 
○ Podador/a 
○ Pelador/a de suro 
○ Especialista en treballs d'altura en els arbres 
○ Treballs de repoblació i tractaments silvícoles 
○ Planterista 
○ Aplicador/a de productes fitosanitaris 
○ Empeltador/a 
○ Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes

SORTIDES PROFESSIONALS



CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CFGM 

11 al 17 de maig: Preinscripció
❖ Consultes i dubtes:
       matriculainstitutpladelbosc@gmail.com
       Telèfon  93 897 33 50  (horari: de 8 a 14:30 h.)

9 de juliol: Llista d’admesos 

12 al 16 de juliol: Matrícula alumnes amb plaça assignada
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/


ESTUDIS FP EN IMATGES



ESTUDIS FP EN IMATGES



ESTUDIS FP EN IMATGES



ESTUDIS FP EN IMATGES



ESTUDIS FP EN IMATGES



ESTUDIS FP EN IMATGES



INSTITUT PLA DEL BOSC

Av. Verge de Montserrat, 1

08811 - Canyelles   

Tel. 93 897 33 50 

infofppladelbosc@gmail.com

Web: https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/   

INFORMACIÓ I CONSULTES

mailto:infofppladelbosc@gmail.com
https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/


Precs i preguntes



US ESPEREM EL CURS VINENT

 A L’INSTITUT PLA DEL BOSC

Gràcies per la vostra atenció


