Agrària
CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a en Jardineria i floristeria

Tècnic/a superior en Gestió forestal
i del medi natural

2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: AR50
Què estudiaràs?

Fonaments agronòmics
Taller i equips de tracció
Infraestructures i instal·lacions agrícoles
Principis de sanitat vegetal
Control fitosanitari
Implantació de jardins i zones verdes
Manteniment i millora de jardins i zones verdes
Producció de plantes i pans d’herba en viver
Composicions florals i amb plantes
Establiments de floristeria
Tècniques de venda en jardineria i floristeria
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

De què treballaràs?

Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
Jardiner/a, en general
Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
Treballador/a de parcs urbans
i de jardins històrics i/o botànics
Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació
de jardins i zones verdes
Treballador/a qualificat/ada en manteniment
i millora de jardins i zones verdes
Treballador/a qualificat/ada d’una empresa
de jardineria per compte propi
Planterista
Treballador/a en vivers, en general
Treballador/a qualificat/ada en propagació
de plantes en vivers
Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes
en vivers
Treballador/a especialista en recollida de llavors
i fruits en alçada
Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
Empeltador/a
Treballador/a qualificat/ada en vivers
Florista per compte propi o aliè
Oficial/a de floristeria
Venedor/a de floristeria

2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: ARA0
Què estudiaràs?

Botànica agronòmica
Fitopatologia
Topografia agrària
Maquinària i instal·lacions agroforestals
Tècniques d’educació ambiental
Gestió dels aprofitaments del medi forestal
Gestió i organització del viver forestal
Gestió cinegètica
Gestió de la pesca continental
Gestió forestal
Gestió de la conservació del medi natural
Defensa contra incendis forestals
Projecte de gestió forestal i conservació del medi
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?

Coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció
d’incendis forestals
Encarregat/a d’empreses que facin tasques de lluita
contra plagues i malalties forestals
Pràctic/a en treballs de topografia
Encarregat/da o capatàs/sa forestal
Encarregat/da de vivers, en general
Encarregat/da de repoblacions cinegètiques,
piscícoles i astacícoles
Encarregat/a de treballs d’adequació de l’hàbitat
aqüícola continental i de les espècies cinegètiques
Treballador/a especialitzat/da en activitats
de control legal de depredadors o espècies invasores
Gestor/a cinegètic/a
Coordinador/a de feines de vigilància rural
Encarregat/da d’empreses de turisme cinegètic
i piscícola
Agent forestal o similar
Guarda d’espais naturals

Agrària
Tècnic/a superior en Paisatgisme i medi rural
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: ARB0
Què estudiaràs?

Botànica agronòmica
Gestió i organització del viver
Fitopatologia
Topografia agrària
Maquinària i instal·lacions agroforestals
Planificació de cultius
Gestió de cultius
Disseny de jardins i restauració del paisatge
Conservació de jardins i gespes esportives
Projecte en paisatgisme i medi rural
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?

Tècnic/a en jardineria
Dissenyador/a de zones enjardinades que
no requereixin la redacció d’un projecte
Encarregat/da de la instal·lació de parcs, jardins i àrees
recreatives urbanes i periurbanes
Encarregat/da del manteniment, conservació
i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives
urbanes i periurbanes i medi natural)
Treballador/a per compte propi en empresa
de jardineria i restauració del paisatge
Encarregat/da d’obres de jardineria i restauració
del paisatge
Encarregat/da de podes i operacions de cirurgia
arbòria
Encarregat/da o capatàs/sa agrícola
Gestor/a de producció agrícola (convencional
o ecològica)
Responsable de magatzem agrícola
Responsable d’equips de tractaments terrestres
Encarregat/da o capatàs/sa agrícola d’horts, planters
i jardins
Encarregat/da de planters en general, convencionals
o ecològics
Encarregat/da de reproducció de plantes en viver
Encarregat/da de cultiu de plantes en viver
Encarregat/da de collita de llavors i fruits d’altura
Encarregat/da de producció de llavors i pans d’herba
Encarregat/da de magatzem d’expedicions
de plantes, pans d’herba i/o llavors
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