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HORARI MATÍ

Amb aquests estudis
obtindràs el títol d'FPB

i dues Qualificacions
Professionals completes i una

parcial del Nivell 1 

Si el futur et vols assegurar,

@agrojardineriapasqualcalbo

QUI HI POT ACCEDIR?

Alumnat de 15 a 17 anys.

Haver cursat 2n de l’ESO.

     (excepcionalment amb 18 anys si queden places vacants)

QUÈ OBTINDRÉ?

Titulació en Formació Professional Bàsica
(FPB).

Certificacions professionals de Nivell 1.

Accés directe a tots els Cicles Formatius
de Grau Mitjà, amb preferència a
determinades famílies professionals.

Els mateixos efectes laborals que el títol
de l'ESO.

Obtenció del títol d'ESO condicionat al
compliment d'una sèrie de requisits.

Obtenció del nivell bàsic de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris. 



HORES
MÒDUL FORMATIU

CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS
HORES CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

4 h/stm
Preparació del terreny, instal·lació d'infraestructures per a cultius, sembra, transplantament o
plantació, recepció de material vegetal. 

6 h/stm
Instal·lació d'infraestructures de protecció i reg, producció de plantes, maneig de plantes
ornamentals i preparació per a la comercialització. 

4 h/stm
Disseny de jardins, construcció i instal·lacions d'infraestructures, equipament i mobiliari de
jardins, elements vegetals, valoració econòmica. 

4 h/stm
Reg de parcs i adobat de parcs, jardins i zones verdes, manteniment d'infraestructures,
mobiliari i equipaments. 

5h/stm Matemàtiques i Ciències Naturals: els números, proporcionalitats, unitats de mesura, el
laboratori, la salut i funcions bàsiques de la vida,

6h/stm Ciències Socials i llengües (Català, Castellà i Anglès): geografia, història, ortografia, recursos
gramaticals, comprensió oral i escrita.

MT1: Tutoria I

M1: Operacions auxiliars de preparació del
terreny, plantació i sembra de cultius.

M2: Operacions bàsiques de producció i
manteniment de plantes en vivers i centres de

jardineria. 

M3: Operacions bàsiques en instal·lació de
jardins, parcs i zones verdes. 

M4: Operacions bàsiques pel manteniment de
jardins, parcs i zones verdes. 

MCA1: Ciències aplicades I

MCS1: Comunicació i societat I

1 h/stm

Fonaments bàsics de botànica, reg, fertilització, manteniment del sòl i cultius, en l'aplicació de
tractaments fitosanitaris....

Matèries primeres, composicions amb flors i plantes, presentació de productes en floristeria,
transport, muntatge i desmuntatge, atenció al públic i tècniques de venta. 

Recol·lecció i condicionat de material pels arranjaments florals, conservació del material
vegetal, recepció i classificació de materials i matèries primeres de floristeria.

Matemàtiques i Ciències Naturals: equacions en situacions quotidianes, problemes senzills,
interpretació de gràfics, tècniques físiques i químiques, nocions de geologia i contaminants.

Ciències Socials i llengües (Català, Castellà i Anglès): geografia, història, ortografia, recursos
gramaticals, comprensió oral i escrita.

Convivència, cohesió de grup, xerrades i tallers.
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7 h/stm

5 h/stm

3 h/stm

1 h/stm

8 h/stm

6 h/stm

 

Peó agrícola i agropecuari.
Peó en horticultura i fructicultura.
Peó en cultius herbacis i en flor tallada.
Peó en jardineria, vivers i centres de
jardineria.
Peó en camps esportius.
Auxiliars de floristeria i magatzems de flors.

AGA342_1: Activitats auxiliars de floristeria.

AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria.

AGA163_1 (incompleta): Activitats auxiliars en
agricultura.

Convivència, cohesió de grup, xerrades i tallers.

M7: Materials de floristeria

M5: Activitats de reg, abonament i tractaments
en cultius. 

M6: Operacions auxiliars en l'elaboració de
composicions amb flors i plantes. 

MCA2: Ciències aplicades II

MCS2: Comunicació i societat II

MT2: Tutoria II
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MFCT: Formació en centres de treball 240h
Formació específica en una empresa on es realitzen tasques relacionades amb els
coneixements adquirits. 
L'alumnat està cobert per l'assegurança escolar.
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 SORTIDES PROFESSIONALS

QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS DE NIVELL 1

PLA DE FORMACIÓ


