
 

 

         
  

  

  

PROGRAMA PER A PERSONES JOVES MENORS DE 30 ANYS I A L'ATUR 

Barcelona per la natura 2022-2023 
Programa de Formació i Treball  

 

 

Especialitats:  

- Treballs Forestals 

- Monitor/a de Medi Ambient 

- Decorador/a en Art Floral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Durada: 12 mesos (1.645 hores)
 

 

 

                                                                        www.bcn.cat/treball/joves 

http://www.bcn.cat/treball/joves


 

         
  

 

 

Descripció de l’àmbit professional: Realitzar tasques de protecció, manteniment del medi ambient i vigilància preventiva. Aquestes 

consisteixen en la tala  d’arbres, desbrossament del sota-bosc, manteniment de camins, implementació de plans de prevenció d’incendis, etc. 

 

 

Sortides professionals: Moto serristes, desbrossadors, auxiliar forestal i peó de jardineria. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tasques professionals 

Repoblació forestal. 

Tala d’arbres. 

Estassada. 

Treballs de correcció hidrològic-forestal. 

Manteniment de vies forestals. 

Treballs silvícoles i de protecció de la muntanya.  

 

Itinerari Formatiu 

Mòdul 1: Aprofitament, gestió i defensa de las masses forestals 

Estassada en masses forestals. 

Executar aclarides i podes. 

Executar repoblacions forestals i restauració del medi natural. 

Prevenció d’incendis forestals 

Mòdul 2: Repoblació forestal i correcció hidrològic forestal 

Treballs de correcció hidrològic-forestal. 

Obertura i manteniment de vies forestals. 

Treballs silvícoles i de protecció de la muntanya. 

 

 

Places:  8 treballadors/ores 

 

   

Treballs Forestals 
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Descripció de l’àmbit professional: Els monitors/ores de medi ambient, elaboren, dinamitzen i implementen accions educatives per la 

sensibilització i la conscienciació de la ciutadania envers els valors socio-ambientals, per contribuir a la protecció del medi ambient. 

Estan orientats a tasques d’educació ambiental per públic divers i a la dinamització del lleure infantil i juvenil, dins de l’àmbit de la natura 

mitjançant la dinamització d’activitats relacionades amb el verd i la biodiversitat, l’ecologia urbana, la contaminació ambiental, la 

prevenció i gestió de residus, l’encomia circular, l’estalvi energètic i de recursos, entre altres.  

_________________________________________________________________________________________________________  

Sortides professionals: Educador/a ambiental, Monitor/a de lleure infantil i juvenil, Informador/a ambiental, Guia de natura... 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Tasques professionals 

Activitats, tallers, jocs, campanyes, etc. d’educació ambiental.  

Itineraris d’educació ambiental en el medi natural. 

Activitats sobre el Verd i biodiversitat urbana.  

Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

Activitats amb temàtica de residus: microplàstics a les platges, compostatge comunitari i vermicompostatge a les escoles. 

Itinerari formatiu  

Mòdul 1:  Activitats d'orientació i desenvolupament al medi 

Orientació i traçat de recorreguts al medi natural o urbà. 

Planificació d'itineraris i conducció del grup al medi natural o urbà. 

Mòdul 2:  Estructura i dinàmica del medi ambient 

Elements abiòtics, biòtics i antròpics. 

Ecologia i interpretació del paisatge. 

Mòdul 3: Activitats humanes i problemàtica ambiental 

Impacte ambiental a les activitats humanes. 

Bones pràctiques ambientals en la solució de la problemàtica 

Socioambiental. 

Mòdul 4: Programes d'educació ambiental 

Educació ambiental i àmbits d’aplicació. 

Execució de programes i activitats d’educació ambiental 

 

                          Places:  8 treballadors/ores 

 

Monitor/a de Medi Ambient 



 

         
  

 

 

 

Descripció de l’àmbit professional: El Tècnic/a en decoració i ambientació desenvolupa la seva activitat professional en les àrees de 

creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes, i la seva comercialització i distribució, en empreses de 

floristeria i de serveis florals de qualsevol mida, tant per compte propi com d'altri, i podent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior. 

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a les representacions en viu en tota classe 

d'espectacles i actes, amb presència de públic en directe; sota la direcció de tècnics de nivells superiors o en col·laboració amb titulats 

del mateix nivell. Treballa en locals d'espectacles per compte d'altri o com a freelance en empreses de serveis. 

_________________________________________________________________________________________________________  

Sortides professionals: Tècnic/a en decoració i ambientació, Encarregat/ada d'organització d'esdeveniments amb servei 

d'ornamentació floral, Floristeria, Oficial/a d’Art floral, Oficial/a major d’Art floral, Encarregat/ada de magatzem. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Tasques professionals 

Dissenyar, realitzar i valorar composicions innovadores i ornamentacions especials amb flors i plantes, inclosos els treballs d'ornamentació, 

gestionant els recursos humans disponibles, aplicant criteris de qualitat, rendibilitat econòmica, i respectant la normativa aplicable vigent, tant la 

mediambiental com la de prevenció de riscos laborals. Així com establir i gestionar l'attrezzo i les ornamentacions en un esdeveniment o 

espectacle en viu en condicions canviants d'explotació, d'acord al projecte artístic o actes, les característiques del local de representació, els 

condicionants tècnics, econòmics, humans, i de seguretat per al públic assistent, artistes i treballadors, organitzant, supervisant, instal·lant, 

realitzant tasques de manteniment i manipulant les decoracions i els materials d'attrezzo. 

Itinerari formatiu  

Mòdul 1:  Processos de decoració i ambientació en art floral i attrezzo 

Organització de les activitats d’Art floral.      

Disseny i realització de composicions i ornamentacions d'art floral. 

Gestió de la venda i del servei d'atenció al client.  

 

Mòdul 2:  Decoració i ambientació per esdeveniments    

Planificació i gestió de l'attrezzo floral en l'explotació d’un projecte.  

Realització de composicions i ornamentacions especials d'art floral.  

Secció de pràctiques professionalitzadores en gestió, decoració i ambientació. 

 

Places:  8 treballadors/ores 

 

Decorador/a en Art Floral  


