
 

   

 
 

AGAJ0110 – Activitats de floristeria 
Certificat de Professionalitat – Nivell 2 
Durada: 490 hores 

 

 

Objectius del curs: 
 

Coordinar i realitzar les activitats pròpies d’empreses de floristeria i de serveis florals, dur a terme projectes 
d’ornamentació, així com vendre i informar sobre productes i serveis de floristeria. 
 

Continguts formatius: 

 

Programa formatiu Hores 

MF1468: Coordinació i execució de les activitats pròpies d’empreses de 
floristeria 

100 

MF1469: Realització de composicions florals 150 

MF1470: Realització de composicions amb plantes 100 

MF1471: Tècniques de venda i informació de productes i serveis de 
floristeria 

90 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere  10 

Pràctiques d’empresa 40 

Total hores curs 490 

 

Metodologia: 
 

 Al CIFO Santa Coloma disposem d’un taller de floristeria amb totes les eines necessàries per a 
l’elaboració de les composicions florals indicades al programa del curs. 

 Disposem d’un subministrament periòdic de planta fresca per poder realitzar les diferents pràctiques. 

 Les nostres instal·lacions inclouen un jardí de 4000 m2 que pot subministrar d’altres matèries vegetals 
per completar les composicions. 

 A la recepció del centre, hem habilitat un espai destinat a que els/les alumnes del curs puguin exposar 
les seves creacions. 

 

Sortides laborals: 
 

Ocupacions: dependent/a en establiments de floristeria. Professional de tallers dedicats a l’elaboració de 
composicions florals, centres de jardineria, grans superfícies amb departaments de floristeria; magatzems de 
flors i empreses de decoració i d’organització d’esdeveniments. Tècnic/a en flors i/o jardineria. Oficial/a de 
floristeria.  
 

Requisits d’accés: 
 

 Acreditar titulació acadèmica requerida: 
o Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 
o Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. 
o Certificat de Professionalitat de nivell 2. 
o Realitzar una prova de competències clau. 

 Estar inscrit/a a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació. 

 Superar el procés de selecció.  
 

CIFO Santa Coloma – Av. Ramon Berenguer IV, 74. 08924 Santa Coloma de Gramenet 
Tel. 93 466 58 30 - cifo_santacoloma.soc@gencat.cat 

serveiocupacio.gencat.cat/cifosantacoloma 
 


