
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Sistemes agrícoles

Infraestructures i instal·lacions agrícoles 

Robòtica 

Business Intelligence 

SORTIDES
PROFESSIONALS

Horticultor/a

Fructicultor/a

JO VULL SER

AGRICULTOR/A

COMPETÈNCIES PERSONALS

Gestió de dades, informació i 
continguts digitals 

Interacció mitjançant tecnologies digitals 

Resolució de problemesIniciativa 

Sensibilitat mediambiental

Operador/a de maquinària 
agrícola i ramadera

Disposició a l’aprenentatge

Agricolum

CampNatur

Família Torres

Freixenet

Vall Companys
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> 

> 

> 

> 

#

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

E-STRATOS> 

CLASSIFICACIÓ:

La transformació digital i tecnològica ha arribat també a l’agricultura i això ha 
provocat canvis en algunes de les funcions de les persones que hi treballen. 
És el que coneixem com agricultura 4.0, agricultura intel·ligent o de precisió.

Gràcies a sensors, drons, imatges per satèl·lit i programes que processen 
totes les dades és possible fer un monitoratge dels cultius en temps real. 
L’agricultor/a 4.0 pot saber les condicions del sòl sense ser al davant, regular 
el reg telemàticament, saber el grau òptim de maduresa de la fruita o horta-
lissa, localitzar fàcilment una plaga o anticipar-se a onades de calor i gelades.

És per això que l’agricultor/a 4.0, a banda dels coneixements agraris, ara 
també ha de saber interactuar amb tecnologies digitals i interpretar les dades 
obtingudes per prendre decisions. 

T’imagines treballant colze a colze amb noves tecnologies però enmig de 
natura? T’agrada l’anàlisi de dades? L’agricultura 4.0 pot ser el teu futur!

El 45,3% de les persones graduades 
en ensenyaments professionals 
treballa abans de nou mesos des de 
la seva graduació i fins al 56,7% en la 
modalitat dual.

Després de cursar graus superiors 
d’FP de la família Agrària, més del 
62% troba feina.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

4.0

Desenvolupament d’aplicacions

Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Internet of Things (IoT)

Big Data 

(       Competències 
           digitals)

Covides> 

Gestor/a de producció agrícola

Gestor/a del medi natural

Quang nguyen vinh / Pexels



CFGS Bioinformàtica

> Biotecnologia i enginyeria informàtica

CFGM Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Agrícola 

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Més informació a:

Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A AGRICULTOR/A 4.0?

Coneix com va desenvolupar la feina en Long Li 
Xue durant un dia a l’empresa Agricolum

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Bioinformàtica>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGS Paisatgisme i Medi Rural, perfil professional d'Agroecologia i Acció Climàtica>

Grau Enginyeria de dades>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Si necessites orientació>

fp.gencat.cat

Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Grau Enginyeria informàtica>

Grau Tècniques d'Aplicacions de Software>

Postgrau Gestió estratègica de l’empresa agroalimentària>

Altres: Maquinària agrícola de precisió (Departament d’Agricultura-GENCAT)>

Màster en Tecnologies Agrícoles Intel·ligents (TERRATECH)>

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes>

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional>

CFGS Paisatgisme i Medi Rural, perfil professional Gestió Agropecuària >

CFGM Producció Agroecològica>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3hpykGg

ITINERARIS FORMATIUS

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


