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Els IFE (Itineraris Formatius Específics) són ensenyaments 
professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys 
amb necessitats educatives especials associades a una 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es 
troben en disposició de seguir la formació professional 
ordinària. Aquest itinerari prepara a l’alumnat per tenir les 
competències necessàries per fer tasques d’auxiliar de la 
instal·lació esportiva, en quant a: 

 » Control d’accés, circulació i assistència als usuaris i 
visitants.

 » Suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint 
instruccions o un pla de treball.

 » Prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte.

 » Reposició o reparació d’avaries a nivell bàsic. 

 » Tractament de dades, textos i documentació.

 » Tot treballant competències de comunicació, autonomia 
personal i participació en activitats comunitàries.



Accés a l’itinerari

Normativa

Què faràs?
Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

1r curs
MP 01 – Vida Saludable i Cura d’un Mateix.
MP 02 – Comunicació i Relacions Interpersonals.
MP 08 – Iniciació a l’Activitat Laboral.
MP 12 –  Tutoria I.

2n curs
MP 03 – Viure en Entorns Propers.
MP 04 – Ús d’Establiments i Serveis.
MP 09 – Organització de les Empreses.
MP 13 – Tutoria II.
MP 16 – Accés d’Usuaris i Organització de la Instal·lació
 Físico-Esportiva.
MP 17 – Assistència en l’organització d’Espais, Activitats i 
Repartiment de Material en la Instal·lació Físico-Esportiva.
MP 18 – Reparació d’Avaries i Reposició d’Estris.

3r curs
MP 05 – Organització Personal.
MP 06 – Activitats Comunitàries.
MP 10 – Món Laboral.
MP 14 – Tutoria III.
MP 19 – Operacions bàsiques de Prevenció en les 
Instal·lacions Esportives.
MP 20 – Aplicacions Bàsiques d’Informàtica.

4t curs
MP 07 – Participació Ciutadana.
MP 11- Desenvolupament en el Lloc de Treball.
MP 15 – Tutoria IV. 

MP 21 – FCT (Formació en Centres de Treball).

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

Alumnat d’entre 16 i 20 anys, que acrediti necessitats es-
pecífiques de suport educatiu associades a una discapacitat 
intel·lectual lleu (DIL) o moderada (DIM), preferiblement que no 
hagin obtingut la titulació d’ESO. Excepcionalment també poden 
accedir joves amb la titulació d’ESO i les necessitats indicades 
abans, però que no puguin accedir als ensenyaments de for-
mació professionals ordinaris.

Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla 
pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a 
alumnes amb necessitats educatives especials associades a 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, 
d’1.9.2016).

 » Conèixer i visitar diferents instal·lacions esportives i els seus 
espais.

 » Realitzar sortides per conèixer de primera mà recursos i 
serveis municipals.

 » Utilitzar les eines bàsiques per al manteniment del centre.

 » Participar en activitats que promocionen l’autonomia i la cura 
d’un mateix. 

 » Treballar en equip dins l’aula.

 » Aprendre a partir de tallers, xerrades i formacions de diferents 
professionals de l’entorn.

 » Elaborar registres i inventaris.

 » Fer ús de les eines digitals per al treball d’aula.

 » Apropar-te progressivament al món laboral.


