
 

  MÒDULS I HORES SETMANALS 

PRIMER CURS 

Fonaments agronòmics. 
Taller i equips de tracció. 
Infraestructures i instal·lacions agrícoles. 
Principis de sanitat vegetal. 
Implantació de jardins i zones verdes. 
Producció de plantes i pa de gespa en viver. 
Anglès tècnic I. 
 
 

 SEGON CURS 
 

Control fitosanitari. 
Manteniment i millora de jardins i zones verdes. 
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 II. 
Formació en Centres de Treball (380 hores). 
 
 

 
 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

-Instal·lació i manteniment de jardins i zones 

verdes. AGA168_2 

-Activitats de floristeria. AGA457_2 
 

 ACCÉS 

-Títol en Educació Secundària Obligatòria. 

-Títol de Formació Professional bàsic o de grau 
mitjà. 

-Tindre el 2n de BUP aprovat. 

-Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. 

-Sense titulació: prova d’accés a partir de 17 anys. 

  DURACIÓ I HORARI 

Duració: 2000 hores (2 cursos) 

Vesprada: 15:00-20:00h. 

 CONTINUÏTAT D’ESTUDIS 
 

Dóna accés al Batxillerat i a tots els cicles 

formatius de grau superior  i  té preferència per 

a l’admissió als cicles d’agrària: 

-TS Paisatgisme i Medi Rural. 
-TS Gestió Forestal i del Medi Natural.  
 

 

 EIXIDES PROFESSIONALS 

 Treballador/a d'hortes, vivers i jardins. 

Jardiner/a en general.  

 Jardiner/a cuidador de camps d'esport. 

Treballador/a de parcs urbans, jardins històrics 

i botànics.  

 Treballador/a qualificat per compte propi en 

empresa de jardineria.  

 Viverista.  

 Treballador/a especialista en recol·lecció de 

llavors i fruits en altura.  

 Treballador/a qualificat en producció de 

llavors. Empeltador/a.  

 Florista per compte propi o aliena.  

 Oficial de floristeria.  

 Venedor/a de floristeria. 

 
 

 

 

 

 
 

http://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
http://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural


ESTUDIAR TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA 
IMPLICA… 

 Produir plantes en vivers i centres de jardineria. 
 Instal·lar, conservar i restaurar  jardins, parcs i 

zones verdes.  
 Realitzar tractaments fitosanitaris a nivell bàsic 

(depenent de la llei vigent).  
 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, maqui-

nària, equips 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 

https://portal.edu.gva.es/iesmalladeta/ 

agrariamalladeta@gmail.com 

www.todofp.es 

 

Pel teu futur! 

FAMÍLIA PROFESSIONAL AGRÀRIA 

TÍTOL PROFESSIONAL MITJÀ EN  

JARDINERIA I FLORISTERIA 

 
 
 

 

 

 

https://portal.edu.gva.es/iesmalladeta/
mailto:textilmalladeta@gmail.com

