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Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge 

 

CURS ACADÈMIC 2018-2019 

 

OFICIAL DE FLORISTERIA 

 Els estudis d’Oficial de Floristeria tenen una duració de 2 anys acadèmics (3 cursos i 
665 hores de docència), obtenint-se al finalitzar la formació el diploma d’Oficial de Floristeria  

CURS 1r d’OFICIAL DE FLORISTERIA, preinscripció de l’3 de setembre al 15 d’octubre de 
2018.  

Requisits imprescindibles per a accedir:  

 Ser major de 16 anys (Presentació del DNI, NIE o Passaport en vigor)  

 Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o tindre aprovat el 2n cicle de l'ESO o 

semblant 

 Contestar qüestionari de cultura general, nivell acadèmic i vida professional  

 Realització d'una entrevista personal  

 

EL QÜESTIONARI ES REALITZARÀ:  

 1º d’OFICIAL DE FLORISTERIA, 16 d’octubre de 2018 a les 9.00 hores. Les 
entrevistes personals es realitzaran per ordre alfabètic iniciant-se al matí, podent-se continuar a 
la vesprada. S’assignarà un número d’ordre a cada assistent per al torn d’entrevistes.  

 La llista d’admissió es farà pública el 17 d’octubre de 2018. Les persones admeses 
podran matricular-se a partir d’eixa data. Els impresos es facilitaran en Secretaria.  

MATRICULACIÓ:  
 O.A.M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge (Escola 
 Valenciana d’Art Floral)  
 C/ Antonio Suárez núm. 7, 46021 València  
 Horari: 9.00-14.00 hores  

 Per a formalitzar la matrícula, s’aportaran els documents següents:  

 - Fotocòpia del títol dels estudis realitzats  
 - Fotocòpia del DNI, NIE, o Passaport en vigor  
 - 1 Foto grandària carnet  
 - Resguard de l’ingrés de la matrícula  
 - Preu de la matrícula: 425 euros en 1r d’Oficial de Floristeria  
 - Preu de la matrícula: 425 euros en 2n d’Oficial de Floristeria  
 - Preu de la matrícula: 275 euros en 3r d’Oficial de Floristeria  

 1º d’Oficial de Floristeria, 7 Mensualitats de 85 euros 
 2º d’Oficial de Floristeria, 4 Mensualitats de 130 euros 
 3º d’Oficial de Floristeria, 2 pagues de 275 euros  

El nombre de places per al curs de 1r d’Oficial de Floristeria és de 16.  
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 Les persones amb titulacions acadèmiques afins als nostres estudis, que són de 
FORMACIÓ NO FORMAL, si foren admesos per a realitzar els cursos, al matricular-se, podran 
presentar Sol·licitud de Convalidacions dels seus estudis si n’hi han matèries que s’impartixen 
en els nostres cursos; per a això hauran de presentar fotocòpies dels títols i els programes 
acadèmics perquè puguen ser estudiats i fer-se efectives les convalidacions. Qualsevol 
presentació fora del temps de matriculació, no serà atesa. Les convalidacions es qualificaran 
amb 5 punts, a l’hora d’obtindre la nota mitjana per curs. 

 La matriculació en els cursos d’Oficial de Floristeria dóna opció a examinar-se en les 
convocatòries de juny i setembre d’eixe any acadèmic.  

 Els exàmens que es realitzen al Febrer corresponen a una convocatòria extraordinària i 
equival a l’anticipació de la convocatòria de juny de l’any acadèmic en curs. Per a accedir a 
eixa convocatòria, la matriculació de les assignatures s’haurà efectuat prèviament al setembre - 
octubre i l’alumnat comunicarà en Secretaria en el mes de gener el seu desig d’accedir a ella. 
Els períodes de matriculació i ampliació de matrícula seran setembre - octubre i febrer de l’any 
acadèmic en curs.  

 Per a poder accedir als exàmens tant de matèries teòriques com de pràctiques, 
l’alumnat haurà d’haver assistit al 75% del total de les hores impartides en les matèries.   

FORMA DE PAGAMENT DE LES MATRÍCULES: 
 El pagament de la matrícula s’efectuarà per mitjà d’ingrés a favor de l’O.A.M. Parcs i 
Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, prèvia confirmació per Secretaria 
de l’obtenció de plaça en el curs sol·licitat, en " LA CAIXA”, núm. de compte de l’entitat: 
Codi IBAN ES 89 2100 0736 01 2200383652 
 
 
HORARI DE SECRETÀRIA: De 9.00 a 14.00 hores.  
 
LLOC D’IMPARTICIÓ: 
 O.A.M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge (Escola 
 Valenciana d’Art Floral) 
 C/Antonio Suárez núm. 7, 46021 València  
 
INICI DELS CURSOS: 
 1r d’OFICIAL DE FLORISTERIA el 5 de novembre de 2018 a les 9.00 hores 
 2n d’OFICIAL DE FLORISTERIA el 5 de novembre de 2018 a les 9.00 hores 
 3r d’OFICIAL DE FLORISTERIA el 14 de gener de 2019 
  
 
SI DESITJA CONTACTAR AMB NOSALTRES POT FER-HO A TRAVÉS DE: 
Correu electrònic: secretaria@escuelajardineria.com     Telèfon 96 3257881 

 
   www.valencia.es/escolajardineria  

www.valencia.es/escuelajardineria 
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