
 
                                                                      

 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

ENTITAT: Ajuntament d’Alcover   

CONVOCATÒRIA: FOAP 2020  

 

Modalitat presencial. “El Certificat de professionalitat són accions formatives 

subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia 

Social. 

 

I. IDENTIFICACIÓ del certificat de professionalitat  

Denominació: ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FOREST 

Codi: AAGAR0309_CEN 

Família professional: Agrària  

Àrea professional: Forestal  

Nivell de qualificació professional: 1 

 

Competència general:  

Realitzar les operacions auxiliars necessàries per a la conservació i millora de la muntanya 
seguint instruccions o pla de treball, aplicant criteris de qualitat i eficiència, i respectant la 
normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals 
 

Àmbit professional:  

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o 

privades, per compte d'altri, dedicades a treballs de repoblació forestal, tractaments silvícoles 

i treballs de millora i manteniment de la infraestructura repobla 

 

Ocupacions o llocs de treball relacionats:  

9543.1028 Peó forestal 

9543.1028 Peó en explotacions forestals. 

9543.1028 Peó en empreses de tractaments silvícoles. 

7894.1018 Aplicador de nivell bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari 

 

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:  

MF1293_1: Operacions auxiliars de repoblació, correcció hidrològica, i de construcció 

i manteniment d'infraestructures forestals (100 hores). 

• UF1043: (Transversal) Operacions de desbrossament (40 hores). 

• UF1044: Operacions auxiliars en repoblacions i infraestructures forestals (60 

hores) 

MF1294_1: Operacions auxiliars en tractaments silvícoles (100 hores). 

• UF1043: (Transversal) Operacions de desbrossament (40 hores). 

• UF1045: Operacions bàsiques en tractaments silvícoles (60 hores). 

MF1295_1: Operacions auxiliars en el control d'agents causants de plagues i 

malalties a les plantes forestals (70 hores). 

MP0215: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Activitats auxiliars en 

conservació i millora de muntanyes (40 hores). 

 



 
                                                                      

 

                                                                                                                                                                     
 

 

II. DATES D’INICI: Data inici prevista:14/06/2021/2021.  

Nº de participants: 15 alumnes. 

Horari: de 08.30 A 13.30H de Dll a Dv. 

  

III. NOM I COGNOMS DE CONTACTE RESPONSABLE DEL CENTRE:  

Dolors Martínez Rubio.  

E-mail: escolaadults@alcover.cat; cacosme@alcover.cat 

Telèfon: 977 760 595 

 

IV REQUISITS D'ACCÉS DELS CANDIDATS:  

Nivell de qualificació professional: 1.  

 

V PERSONES DESTINATÀRIES:  

Les accions de formació es dirigeixen prioritàriament a persones treballadores en situació de 

desocupació demandants d'ocupació inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya.  

Els col·lectius prioritaris, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació 

(DONO), i també: - Persones amb especials dificultats d'inserció en el mercat de treball i/o en 

situació de vulnerabilitat social. - Joves menors de 30 anys. - Persones treballadores en 

situació d'ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació). - Persones beneficiàries de 

RGC i d'uns altres que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació 

per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació 
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