
 
CENTRES PÚBLICS       

CURS 2021 - 2022 

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)   

  
DESTINATARIS: 
 
Persones amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, 
incloses les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin de l’informe emès per l’equip 
d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP), d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any d’inici de l’oferta de 
l’itinerari formatiu específic que, preferentment, no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral. 
 
DURADA:  
  
3.360 hores (4 cursos com a màxim). 
 
Els alumnes de primer, segon i tercer tenen 25 hores lectives setmanals, i els de quart curs tenen 22 hores lectives 
setmanals incloent-hi les pràctiques en el centre de treball (FCT: 385 hores). 
 
 
CONTINGUT:  

Mòduls comuns 

- Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals 
i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret. 

- Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral. 

Mòduls específics 

- Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un d’aquests 
és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden anar associats a unitats de 
competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el 
currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula 
aspectes específics de la formació professional bàsica. 

 
PERFILS PROFESSIONALS: 
 

 
 
 
Servei d’Orientació – Pla Jove – 30 abril 2021   
edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a 
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport a la tasca orientadora                      Codi:  I01 

 
CENTRE 

CODI 
PERFIL 

 
PERFILS PROFESSIONALS 

 
ADREÇA 

 
TELÈFON 

Institut d’Ensenyaments 
Esportius de Barcelona 

IFE 
AE01 

Auxiliar en manteniment d’instal·lacions 
esportives 

Av. Ferrer i Guàrdia, 16 93 153 74 24 

Institut Escola d’Hoteleria i 
Turisme de BCN 

IFE 
HT01 

Auxiliar en serveis de restauració i 
elaboració d’àpats 

C. Pintor Alsamora, 3-5 93 408 00 18 

Institut Rambla Prim IFE 
CM01 

Auxiliar en vendes i atenció al públic C. Cristóbal de Moura, 223 93 307 99 60 

Institut Rubió i Tudurí IFE 
AR01 

Auxiliar en cura d’animals i espais verds C. Mollerussa, 71 93 424 37 07 

Institut Poblenou IFE 
CM01 

Auxiliar en vendes i atenció al públic C. Doctor Josep Trueta, 206 93 225 37 92 


