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Nombre d’hores del curs: 90 hores  

Data d’inici prevista: 10/05/2022 

Data de finalització prevista: 02/06/2022 

Horari: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h.  

 

PERFIL DE L’ALUMNAT 

• Prioritàriament persones ocupades.  

• Amb coneixements d’informàtica i possibilitat d'accés a internet.  

• Amb coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana. 

• Amb interès i predisposició pel treball en el sector de la jardineria. Valorable experiència 

laboral, coneixements pràctics i/o voluntariat en ocupacions associades a aquesta 

especialitat formativa. 

OBJECTIU DEL CURS 

• Realitzar operacions auxiliars per la producció i manteniment de plantes en vivers i 

centres de jardineria.  

Aquest curs forma part del Certificat de Professionalitat “Activitats auxiliars a vivers, jardins i 

centres de jardineria”, que té com a objectiu l’execució d’operacions auxiliars per la 

implementació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per la producció i 

manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, tot complint amb les mesures de 

prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.  

PROGRAMA DEL CURS  

1. Infraestructures dels vivers i centres de jardineria. 

2. Preparació del medi de cultiu.  

3. Producció de plantes. 

4. Maneig de plantes en vivers i centres de jardineria.  

5. Comercialització de plantes.  

6. Normativa bàsica vigent en matèria de producció i manteniment de plantes en vivers 

i centres de jardineria.  

 

 

 

 

 

CURS: OPERACIONS BÀSIQUES EN VIVERS I CENTRES DE JARDINERIA  

(CP ACTIVITATS AUXILIARS A VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA) 
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OBSERVACIONS  

• Modalitat d’impartició: aula virtual.  

• DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS: 

o Fotocòpia  DNI/NIE. 

o Full d’inscripció (model CONFORCAT) omplert i signat. 

o Persones ocupades: capçalera de la darrera nòmina o rebut d’autònoms. 

o Persones aturades: full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a 

demandant d’ocupació (DARDO).* 

o Estar inscrit/a (tenir fitxa de primera acollida) a la Fundació Barberà Promoció. 

*ATENCIÓ: EN CAS D’ESTAR ATURAT/DA, ÉS IMPRESCINDIBLE COMPLIR EL REQUISIT D’INSCRIPCIÓ AL 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’INICI DEL CURS. 
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