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Auxiliar de vivers i jardins 

Auxiliar en viveros y jardines 

 

Els Programes de Formació i Inserció – PFI, s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han assolit 

l’Educació Secundària Obligatòria – ESO.  Tenen una durada de 1.000 hores i els objectius són els següents:  
- Inserció laboral. 
- Continuïtat formativa i/o retorn al sistema educatiu per poder cursar un Cicle formatiu de grau mitjà.  

També donen l’opció d’obtenir el Graduat d’Educació Secundària a l’Escola d’Adults.  
Què t’ofereixen: 
- Assessorament i orientació en el teu itinerari formatiu i professional. 
- Iniciació en una professió de manera pràctica. 
- Un primer contacte amb el món laboral. 

Què hi faràs: 
- Formació professional. T’iniciaràs en les tasques de la professió. Inclou pràctiques en empreses (180 hores). 
- Formació general. Obtindràs recursos per poder desenvolupar-te personalment i professionalment i per 

continuar la teva formació. 

 
 

PFI 

PFI 

Més informació: 

Tel. 937 192 837  

Departament Escola Treball  

rafael.gomez@barpro.cat   

 

Consulta els nostres serveis  a www.esbarbera.cat 

 

 

 

Los Programas de Formación e Inserción – PFI, se dirigen a jóvenes de entre 16 i 21 años que no han 
superado la Educación Secundaria Obligatoria – ESO.  Tienen una duración de 1.000 horas y los objetivos son 
los siguientes:  

- Inserción laboral. 
- Continuidad formativa y/o retorno al sistema educativo para poder cursar un Ciclo formativo de grado 

medio. También dan la opción de obtener el Graduado de Educación Secundaria en la escuela de adultos.  
Qué te ofrecen: 
- Asesoramiento y orientación en tu itinerario formativo y profesional. 
- Iniciación en una profesión de manera práctica. 
- Un primer contacto con el mundo laboral. 

Qué harás: 
- Formación profesional. Te iniciarás en les tareas de la profesión. Incluye prácticas en empresas (180 horas). 
- Formación general. Obtendrás recursos para poder desarrollarte personalmente y profesionalmente y para 

continuar tu formación. 
 

 

Más información: 

Tel. 937 192 837  

Departamento Escuela Trabajo 

rafael.gomez@barpro.cat   

 

Consulta nuestros servicios en www.esbarbera.cat 
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