
CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ

 

Si el futur et vols assegurar, aquest
Grau Mitjà hauries d'estudiar!

 

 

c/ Francesc F. Andreu, nº1 
07703 Maó (Menorca)

Tel. 971 369 390 / 971 360 381
Fax 971 354 104

e-mail: capdestudis@iespasqualcalbo.cat

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

Accés directe: 
Títol ESO, FP1, 2n REM o 2n BUP

Títol FPB qualsevol especialitat.

 Prova d'accés: si tens els 17 anys
complerts dins l'any natural de la prova. 

 

@agrojardineriapasqualcalbo

Tècnic/a en 
Jardineria i Floristeria  

(AGA 23)

COM HI PUC ACCEDIR?

QUÈ OBTINDRÉ?

EDUCACIÓ GRATUÏTA

HORARI MATÍ

Títol de Tècnic/a en Jardineria i Floristeria

Carnet d’utilització de productes
fitosanitaris, nivell qualificat

2 Qualificacions professionals de Nivell 2.

Nivell bàsic de Prevenció de riscos.

Accés al món laboral: facilita la inserció al
món laboral en empreses del sector. 

Accés a estudis de Cicles Formatius de
Grau Superior i de Grau Mitjà. I accés a
qualsevol especialitat de Batxilletat.

.



 

Treballador/treballadora a empreses
hortícoles, vivers i jardineria. 
Jardiner/jardinera en general. 
Cuidador/Cuidadora de camps d’esports.
Treballador/treballadora a parcs urbans,
jardins històrics i botànics. 
Treballador/treballadora qualificat per
compte pròpia en empresa de jardineria. 
Viverista. 
Treballador/treballadora especialista en
recol·lecció de llavors i fruits d’altura. 
Treballador/treballadora qualificat en
producció de llavors.
 Empeltador/empeltadora
 Florista per compte pròpia o aliena.
 Oficial de Floristeria. 
 Venedor/venedora de Floristeria

M1: Fonaments agronòmics.

M2: Implantació de jardins i zones verdes. 

M3: Taller i equips de tracció. 

M4: Infraestructures i instal·lacions agrícoles. 

M5: Principis de sanitat vegetal. 

M6: Producció de plantes i pans d'herba en
viver

MÒDUL FORMATIU HORES CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

6 h/stm

5 h/stm

5 h/stm

3 h/stm

3 h/stm

8 h/stm

El clima i els seus efectes sobre els cultius. Identificar el tipus de sòls i les seves
característiques interpretant les dades obtingudes mitjançant analítiques. 

Enjardinar zones públiques i privades segons les característiques del terreny i els factors
ambientals, així com l'elecció dels elements vegetals i no vegetals del jardí. 

Organitzar el taller agrícola justificant la ubicació de les eines i equips. Manejar equips de
tracció interpretant la funcionalitat i utilització correcta. 

Instal·lar i mantenir les infraestructures agrícoles i les eves característiques i tècniques de
muntatge. Muntar instal·lacions de reg identificant els elements de la instal·lació. 

Determinar la fauna perjudicial i beneficiosa per els vegetals, relacionant les característiques
biològiques amb els efectes sobre les plantes. 
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6 h/stm

5 h/stm

3 h/stm

3 h/stm

6 h/stm

 4 h/stm

 3 h/stm

M7: Manteniment i millora de jardins i zones
verdes.

M8: Composicions florals i amb plantes. 

M9: Estabiments de floristeria. 

M10: Tècniques de venta en jardineria i floristeria. 

M11: Control Fitosanitari. 

M12: Formació i orientació laboral. 

M13: Empresa i iniciativa emprendedora

Conservació  de jardins d'exterior, interior i zones verdes. Realitzar feines d'altura en els
arbres. 

Realitzar centres i rams decoratius, amb plantes i flor tallada. Disseny i elaboració de detalls
florals amb diverses combinacions de colors i mides. 

Distribuir les dependències i elements d'una floristeria, analitzant els criteris tècnics, pràctics i
estètics i de confortabilitat. 

Atendre a clients d'acord els protocols d'actuació i els serveis i productes oferts. Realitzar
pressupostos segons els costos dels productes així com les eines d'elaboració. 

Conèixer i determinar els productes químics fitosanitaris que es poden aplicar analitzant les
seves característiques tècniques. 

Salut laboral; Legislació laborals; Orientació i inserció laboral; Relacions en l'entorn laboral;
Prevenció de riscos laborals. 

Creació i posada en marxa d'una empresa; Gestió i administració d'empreses; Iniciativa
emprenedora; L'empresa i el seu entorn. 

ORGANITZACIÓ: Formació específica en una empresa on es realitzen tasques relacionades
amb els coneixements adquirits. L'alumnat està cobert per l'assegurança escolar.
CONVALIDACIÓ: Total o parcial si disposes almanco d'un any d'experiència laboral a jornada
complerta en un lloc de feina relacionat amb els estudis (sol·licitud + certificat vida laboral +
certificat d'empresa).

AGA168_2: Instal·lació i manteniment de
jardins i zones verdes.
AGA457_2: Activitats de floristeria. 
AGA460_2 (parcial): Producció de llavors i
plantes en viver. 
AGA343_2 (parcial): Aprofitaments forestals. 
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Determinar el tipus de sistema de reproducció de les plantes així com les tècniques a utilitzar. 
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400h
M12: Formació en centres de treball

 SORTIDES PROFESSIONALS

QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS

PLA DE FORMACIÓ


