
Els itineraris 
formatius 
específics 
(IFE)

Informeu-vos al web de la Generalitat de Catalunya (GENCAT): 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife i
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ife/

Els itineraris formatius específics són estudis post- 
obligatoris de caràcter professionalitzador adre-
çats a alumnes amb necessitats educatives espe-
cials associades a discapacitat intel·lectual lleu o 
moderada.



Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals 
adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien 
l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una disca-
pacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de 
seguir la formació professional ordinària.

Tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal d’aquests alumnes  
i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la 
transició a la vida adulta i que, per mitjà del treball, aconsegueixin la plena 
inclusió social.

Poden cursar-los els alumnes esmentats que no hagin obtingut el títol 
de graduat en ESO i, de manera excepcional, aquells que sí que l’han 
obtingut però que no estan en disposició de seguir els itineraris de for- 
mació professional ordinaris.

Actualment es poden cursar tres perfils: Auxiliar en Cura d’Animals i Es- 
pais Verds, Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic i Auxiliar en Mante-
niment d’Instal·lacions Esportives. Tenen una durada de quatre cursos  
i s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls professio- 
nals específics que, a més de tenir els continguts necessaris perquè els 
alumnes assoleixin les competències professionals, poden anar associats 
a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a 
Catalunya.

En acabar aquests estudis s’obté un certificat de superació que acredita 
l’assoliment de les unitats de competència de nivell 1 corresponents al 
currículum del perfil cursat.

Per matricular-se en un IFE cal complir els requisits demanats i seguir el 
procés de preinscripció i matrícula que estableix la normativa.

Normativa que regula els IFE:

• Acord de Govern 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, de 01.09.2016).

• Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals  
(DOGC núm. 6899, de 25.06.2015).

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en  
el marc d’un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017). 

Centres educatius que imparteixen IFE:

Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds
Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes)
Institut Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
Institut Les Salines (El Prat de Llobregat)
Institut Mollerussa (Mollerussa)
Institut Pla Marcell (Cardedeu)
Institut Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
Institut Rubió i Tudurí (Barcelona)
Centre d’educació especial Els Àngels (Palamós)

Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic
Institut Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
Institut Calamot (Gavà)
Institut Escola del Treball (Lleida)
Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus)
Institut Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
Institut Milà i Fontanals (Igualada)
Institut Montilivi (Girona)
Institut Montsià (Amposta)
Institut Rambla Prim (Barcelona)
Institut Serrallarga (Blanes)
Centre d’educació especial Horitzó (Pineda de Mar)
CEE Jeroni de Moragas (Santpedor)*
CEE Joan XXIII (Olot)*
Escola Vida Montserrat (Barcelona)*
Xamfrà – Taller Sant Miquel (Sant Feliu de Llobregat)*
* Centres d’educació especial concertats per la Generalitat de Catalunya.

Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives
Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Institut Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat)
Institut de l’Ebre (Tortosa)
Institut Pedraforca (L’Hospitalet de Llobregat)


