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Què és un IFE?

És un nou estudi postobligatori professionalitzador adreçat a 

persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que té 

per objectiu incrementar l’autonomia personal i l’assoliment de 

competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta 

i la integració social per mitjà del treball.

Està en modalitat de pilotatge. S’inicià el curs 2016-2017 amb 8 

centres públics ( 3 CEE i  5 INS), el curs 17/18 s’augmenta l’oferta 

en 8 centres més, 4 privats/concertats ( CEE) i 4 públics (INS).



Perfils i centres amb oferta IFE

Auxiliar en cura d’animals i espais 
verds

INS CAN PUIG  Sant Pere de Ribes
CEE ELS ÀNGELS Palamós
INS MOLLERUSSA Mollerussa
INS LES SALINES El Prat de Llobregat
INS PLA MARCELL Cardedeu

Auxiliar en vendes i atenció al públic

INS LLOBREGAT L'Hospitalet de Llobregat
INS MILÀ I FONTANALS Vilafranca del P
CENTRE XAMFRÀ-TALLER SANT MIQUEL
Sant Feliu de Llobregat
CEE JERONI DE MORAGAS Santpedor
INS RAMBLA PRIM Barcelona
CEE VIDA MONTSERRAT Barcelona
CEEJOAN XIII Olot
INS MONTILIVI Girona
CEE L'HORITZO Pineda de Mar
INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER Reus
INS MONTSIÀ Amposta



Quina estructura té l’IFE?

� Durada: 4 cursos

� Professionals: Orientador/a, Tècnic/a FP i TIS

� Nombre d’alumnes per grup: 12

� Mòduls professionals associats a unitats de competència i 

Mòduls professionals de transició a la vida adulta

� Formació en centre de treball (FCT) al quart curs







Requisits

� Alumnes de 16 a 20 anys amb necessitats educatives especials 

associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos 

els alumnes amb TEA

� Que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO. 

Excepcionalment també s’hi pot incorporar alumnat titulat que 

no pugui acollir-se als ensenyaments de formació professional.

� Que hagin tingut al llarg de la seva escolarització un dictamen 

d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats 

educatives especials.



Normativa

� 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

� Resolució ENS/686/2017, de 27 de març, per la qual s’obre la 
convocatòria pública per a la selecció de centres educatius 
privats concertats d’educació especial interessats a formar part 
del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE)

� Decret 150/2017 de 17 d’octubre de l'atenció educativa a 
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Art. 21



Quadre resum



Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/

L’IFE a la web


