
 
 
 
 

 

ESTUDIAR FPB EN AGRO-JARDINERIA I 
COMPOSICIONS FLORALS SUPOSA APRENDRE A … 

 

 

 Produir plantes en vivers i centres de jardineria. 
 Ajudar a instal·lar i construir  jardins, parcs i 

zones verdes.  
 Realitzar tractaments fitosanitaris a nivell bàsic.  
 Atendre al clients en floristeries i vivers. 
 Recepcionar i acondicionar matèries primes i 

materials de floristeria i jardineria. 
 Elaborar composicions amb flors i plantes. 
 Portar el manteniment d’àrees verdes, 

maquinària, i eines de jardineria i de floristeria. 
 

 

A MÉS A MÉS, SIGNIFICA APRENDRE A … 
 

 

 Organitzar el treball. 
 Treballar en equip. 
 Treballar amb autonomia i responsabilitat. 
 Treballar seguint criteris de qualitat i eficiència. 
 Preveure els riscos laborals. 
 Respectar el medi ambient. 
 Utilitzar les TIC. 
 Comunicar-se eficaçment. 
 Conèixer els drets i deures derivats de 

l’activitat professional. 
 Desenvolupar un esperit emprenedor.  

 

 

Eres major de 17 anys i 

no tens cap titulació? 
 

Reprèn els teus estudis i 
aconsegueix un títol de FP 

 

Consulta’ns! 

 

 

 
 

Codi de centre: 03009051 
Avda. Diputada  Àngela Llinares, 1 

03570 La Vila Joiosa (Alacant) 
Tel: 96 687 01 45 Fax: 96 687 01 46 

http://ieslamalladeta.edu.gva.es 
agrariamalladeta@gmail.com 

 
Pel teu futur! 

FAMÍLIA PROFESSIONAL 

AGRÀRIA 

 

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN  

AGRO-JARDINERIA I 
COMPOSICIONS FLORALS 
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  MÒDULS I HORES SETMANALS 
 

 
 

 PRIMER CURS 
 

- Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius 

(4h) 

- Operacions auxiliars de preparació del terreny, 

plantació i sembra de cultius (3h) 

- Operacions auxiliars de producció i manteniment 

de plantes en vivers i centres de jardineria (4h) 

- Operacions auxiliars en l'elaboració de 

composicions amb flors i plantes (7h) 

- Ciències aplicades I (5h) 

- Comunicació i societat I (5h) 

- Tutoria (1h) 

- Formació i orientació laboral I (1h) 
 

   

 SEGON CURS 
 

 

- Materials de floristeria (8h) 

- Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, 

parcs i zones verdes  (5h) 

- Operacions bàsiques per al manteniment de 

jardins, parcs i zones verdes (3h) 

- Ciències aplicades II (6h) 

- Comunicació i societat II (6h) 

- Tutoria (1h) 

- Formació i Orientació Laboral II (1h) 

- Formació en centres de treball (240 h en total) 
 

 
 

 

  QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 
 

AGA342_1: Activitats auxiliars en floristeria. 

AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins 

i centres de jardineria. 
 

   

  ACCÉS 
 

Té preferència qui compleix els següents 

requisits: 

- Tindre complits 15 anys, o complir-los eixe 

any, i no superar els 17 anys l’any d’accés.  

- Haver cursat 2n d’ESO. 

- Haver sigut proposat per l’equip docent.  
 

Si hi ha disponibilitat de places, també hi poden 

accedir els/les majors de 17 anys que no 

estiguen en possessió d’un títol de FP o ESO. 

 
 

  
 

  HORARI 
 

Matí: 8:00-14:10 
   

  CONTINUÏTAT D’ESTUDIS 
 

Dóna accés a TOTS els cicles formatius de grau 

mitjà i  té preferència per a l’admissió als cicles: 

- CFGM en Producció agroecològica, producció 

agropecuària. 

- CFGM en Jardineria i floristeria. 

- CFGM en Aprofitament i conservació del medi 

natural. 

- CFGM en Olis d'oliva i vins. 

- CFGM en Forneria, rebosteria i confiteria. 

- CFGM en Emergències i protecció civil. 
    

  EIXIDES PROFESSIONALS 
 

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. 

Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó 

en cultius de flor tallada. Peó de jardineria. Peó de 

viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps 

esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. 

Auxiliar de magatzem de flors. 
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