
Descripció

Els programes de formació i inserció són voluntaris i
estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa,
que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO)
sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els
programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni
participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests
joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema
educatiu per continuar estudis de formació professional.
Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per
accedir al mercat de treball amb millors possibilitats
d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

 

Estructura

 

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de
les competències professionals, que inclouen un mòdul
de pràctiques en alternança en centres de treball.

•

Mòduls de formació general per a l'adquisició de
competències instrumentals bàsiques.

•

Accions de seguiment i orientació de l'alumne.•
 

Accés

 

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els tràmits són:

per cursar un programa de formació i inserció
organitzat pel Departament d'Educació (PTT, FIAP i
PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula
segons les directrius d'aquest Departament.

•

per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments,
cal informar-se'n en el mateix centre o establiment.

•

 

Modalitats

 

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva
organització:

Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en
instituts de titularitat del Departament d'Educació i en
centres docents privats i establiments de formació
autoritzats.

•

Plans de transició al treball (PTT), organitzats en
col·laboració entre el Departament d'Educació i les
administracions locals.

•

Programes de formació i aprenentatge professional
(FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del
Departament d'Educació.

•

 

Continuïtat

 

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la
qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les
competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat
a impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la
Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en
el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic
associat al perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració
laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el
graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

 

Normativa

 

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual

s'estableixen els programes de formació i inserció per al

curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura
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dels programes de formació i inserció (DOGC 6727, de

14.10.2014)

Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es

modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per

la qual s'estableixen els programes de formació i inserció

per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-

2016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015)

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es

modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6

d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i

inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació

general i dels mòduls de formació professional comuns a

tots els perfils professionals dels programes de formació i

inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

Programes de formació i inserció
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
en l'àmbit de l'administració i gestió, així com
l'enregistrament i la verificació de dades i documents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Administratives Bàsiques•

Arxiu i Comunicació•

Ofimàtica•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ADG305_1: Operacions
auxiliars de serveis administratius generals

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Administració i gestió

Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius

Generals PFI AG01
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat ADGG0408

Operacions auxiliars de serveis administratius generals,

que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Administració i gestió
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
en cultius agrícoles i en explotacions ramaderes.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 

Operacions Auxiliars de Preparació del Terreny, Plantació

i Sembra de Cultius

•

Operacions Auxiliars d'Obtenció i Recol·lecció de Cultius•

Operacions Auxiliars de Maneig de la Producció en

Explotacions Ramaderes i Manteniment d'Instal·lacions

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: AGA163_1: Activitats
auxiliars en agricultura

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Agrària
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat AGAX0208

Activitats auxiliars en agricultura, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Agrària
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars necessàries per a la conservació, millora i
aprofitament de la muntanya.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 

Repoblació i Infraestructura Forestal•

Silvicultura i Plagues•

Activitats Auxiliars en Aprofitaments de la Fusta•

Operacions Auxiliars de Desembosc•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: AGA399_1: Activitats
auxiliars en conservació i millora de forests

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Agrària
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat AGAR0309

Activitats auxiliars en conservació i millora de forests, que

emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Agrària
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
en cultius, en producció de planta en hivernacles o en
centres de jardineria, col·laborant en la preparació del
terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i
zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de

Plantes en Vivers i Centres de Jardineria

•

Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i

Zones Verdes

•

Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i

Zones Verdes

•

Treballs Auxiliars en l'Elaboració de Composicions amb

Flors i Plantes

•

Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: AGA164_1: Activitats
auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la•

Programes de formació i inserció
Agrària

Auxiliar de Vivers i Jardins PFI AR03
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qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat AGAO0108

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria,

que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Agrària

Auxiliar de Vivers i Jardins PFI AR03
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de treballs de reprografia i operacions bàsiques de suport a
la producció, manipulació i acabats de productes gràfics.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Treballs de Reprografia•

Acabats en Reprografia i Finalització de Productes Gràfics•

Tècniques de Serigrafia•

Operacions de Producció Gràfica•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ARG410_1: Reprografia

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Arts gràfiques

Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia PFI AF01
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat ARGI0309

Reprografia, que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Arts gràfiques

Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia PFI AF01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de
productes i mercaderies, així com les operacions de
tractament de dades relacionades amb aquesta activitat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Bàsiques de Comercialització•

Atenció al Client•

Preparació de Comandes i Venda de Productes•

Operacions Auxiliars de Recepció, d'Emmagatzematge i

Expedició de Mercaderies o Productes

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats
auxiliars de comerç

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic PFI CM02
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211

Activitats auxiliars de comerç, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic PFI CM02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars de comercialització de productes i logística.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

 

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Lliurament i Recollida d'Enviaments de Productes a

Domicili

•

Operacions de Cobrament en el Servei de Lliurament i

Recollida a Domicili

•

Tècniques Bàsiques de Comercialització•

Preparació de Comandes i Venda de Productes•

Conducció Segura en Serveis de Lliurament i Recollida a

Domicili

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: COM701_1 Servei de
lliurament i recollida a domicili.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest PFI permet accedir al món laboral
com a:

Repartidor o repartidora de proximitat (supermercats,•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística PFI CM03
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comandes, pizzes, premsa, menjar, propaganda)

Carter o cartera, missatger o missatgera•

Repartidor o repartidora en motocicleta o ciclomotor•

Repartidor o repartidora a domicili, a peu i afins•

Repartidor o repartidora de comandes en furgoneta•

Conductor o conductora•

Missatger o missatgera de correspondència motoritzat•

Missatger o missatgera, ordenança, portador o portadora

a de maletes i repartidor o repartidora

•

Preparador o preparadora de comandes•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística PFI CM03
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de
productes i mercaderies, així com organitzar els
procediments administratius d'aquesta activitat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Bàsiques de Comercialització•

Atenció al Client•

Preparació de Comandes i Venda de Productes•

Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats
auxiliars de comerç

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic PFI CM01
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211

Activitats auxiliars de comerç, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Comerç i màrqueting

Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic PFI CM01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
en obres de construcció d'obra nova, rehabilitació i reforma,
col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com
en l'aplicació de revestiments, enrajolat i pavimentació.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs
acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 644 i 665 hores)

Obra de Paleta Bàsica•

Enguixats i Lliscats•

Treballs de Pavimentació Exterior i d'Urbanització•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (com a mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 316 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: EOC271_1: Operacions
auxiliars de paleta d'obra de fàbriques i cobertes
 

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar de Construcció PFI EO03
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat EOCB0208

Operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes,

que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar de Construcció PFI EO03
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar
emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en
l'envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Acabats Bàsics de la Fusta•

Pintura i Empaperat•

Aplicació de Pintures Protectores i Emprimacions en

Construcció

•

Tractament de Suports per a Revestiment en Construcció•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: MAM275_1: Aplicació
de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar de Pintura PFI EO02
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0109

Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i

moble, que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar de Pintura PFI EO02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
en obres de construcció nova, rehabilitació i reforma,
col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com
en l'aplicació de revestiments, extradossats i treballs de
pintura i empaperat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs
acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (665 hores) 

Obra de Paleta Bàsica•

Pintura i Empaperat•

Obres d'Interior•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (com a mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (295 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificacions professionals incompletes: EOC271_1:
Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbriques i
cobertes i EOC272_1: Operacions auxiliars de revestiments
continus en construcció.
 

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16

anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura PFI EO04
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assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Edificació i obra civil

Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura PFI EO04
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en el muntatge i manteniment d'instal·lacions
electrotècniques i d'aigua i gas, així com en el muntatge o
desmuntatge d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de
climatització.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques•

Instal·lacions de Telecomunicacions•

Operacions de Fontaneria•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions
auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Electricitat i electrònica

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques d'Aigua i

Gas PFI EE02
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions

electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que

emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Electricitat i electrònica

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques d'Aigua i

Gas PFI EE02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en el muntatge i manteniment d'equips elèctrics i
electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques•

Instal·lacions de Telecomunicacions•

Operacions de Muntatge d'Instal·lacions Elèctriques de

Baixa Tensió i Domòtiques en Edificis

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions
auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Electricitat i electrònica

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en

Edificis PFI EE01
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions

electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que

emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Electricitat i electrònica

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en

Edificis PFI EE01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en els processos de mecanització, muntatge i
soldadura per a la fabricació mecànica.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Fabricació•

Soldadura i Fusteria Metàl·lica•

Fusteria d'Alumini i PVC•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions
auxiliars de fabricació mecànica

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fabricació Mecànica i d'Ajust i Soldadura PFI FM02
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fabricació Mecànica i d'Ajust i Soldadura PFI FM02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en els processos de mecanització, muntatge per a
la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i
manteniment d'elements de xarxes elèctriques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Fabricació•

Soldadura i Fusteria Metàl·lica•

Fusteria d'Alumini i PVC•

Instal·lacions Electrotècniques•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions
auxiliars de fabricació mecànica

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions

Electrotècniques PFI FM03
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions

Electrotècniques PFI FM03
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a
la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i
reparar elements de fusteria metàl·lica i PVC.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Fabricació•

Soldadura i Fusteria Metàl·lica•

Fusteria d'Alumini i PVC•

Procediments i Materials Emprats en Construccions amb

PVC

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions
auxiliars de fabricació mecànica

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC PFI FM04
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC PFI FM04
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a
la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i
reparar elements de serralleria i d'estructures metàl·liques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Fabricació•

Soldadura i Fusteria Metàl·lica•

Fusteria d'Alumini i PVC•

Equips, Procediments i Materials Emprats en Serralleria•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions
auxiliars de fabricació mecànica

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica

Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques PFI FM01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i
moble, així com l'aplicació de productes d'acabat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Bàsiques de Mecanització de Fusta i Derivats•

Instal·lació d'Elements de Fusteria i Moble•

Acabats Bàsics de la Fusta•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de
fusteria i moble

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Fusta, moble i suro

Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles PFI FS01
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0209

Treballs de fusteria i moble, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Fusta, moble i suro
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
d'operacions bàsiques per preparar i conservar
elaboracions culinàries senzilles, en l'àmbit de la producció
en cuina i en les operacions de preparació i presentació
d'aliments i begudes en establiments de restauració,
assistint en processos de servei i atenció al client.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs
acadèmic.
 

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Elementals de Preelaboració•

Processos Bàsics de Producció Culinària•

Tècniques de Cuina•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (com a mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa:  HOT091_1: Operacions
bàsiques de cuina
 

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16

anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar de Cuina PFI HT01
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assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0108

Operacions bàsiques de cuina, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar de Cuina PFI HT01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de recepció de matèries primeres, preelaboració i
elaboració de productes bàsics de fleca i pastisseria, així
com de venda i dispensació d'aquests productes.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Processos Bàsics de Pastisseria•

Operacions Bàsiques de Forneria•

Atenció al Client i Dispensació en Pastisseria i Forneria•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: HOT414_1: Operacions
bàsiques de pastisseria

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar de Pastisseria i Forneria PFI HT05
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0109

Operacions bàsiques de pastisseria, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme les operacions
bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions
culinàries senzilles, així com les operacions de recepció de
material, utillatge, preparació i presentació d'aliments i
servei de begudes, assistint en els processos de servei i
atenció al client.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 

Tècniques Elementals de Preelaboració•

Processos Bàsics de Producció Culinària•

Preparació i Muntatge de Materials per a Col·lectivitats i

Càtering

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: HOT091_1: Operacions
bàsiques de cuina

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i

que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering PFI HT02

43/70 Darrera actualització: 21/07/2021

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/


assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0108

Operacions bàsiques de cuina, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering PFI HT02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions
culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i
presentació d'aliments i begudes en establiments de
restauració, assistint en els processos de servei i atenció al
client.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Elementals de Servei•

Processos Bàsics de Preparació d'Aliments i Begudes•

Aprovisionament, Preelaboració i Conservació Culinàries•

Elaboració Culinària Bàsica•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions
bàsiques de restaurant i bar

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració PFI HT03
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208

Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració PFI HT03
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
bàsiques de preparació d'elaboracions culinàries i begudes
senzilles, així com l'arranjament d'habitacions i zones
comunes en allotjaments i bugaderia, assistint en els
processos de servei i atenció al client.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques Elementals de Servei•

Processos Bàsics de Preparació d'Aliments i Begudes•

Arranjament d'Habitacions i Zones Comunes en

Allotjaments i Bugaderia

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions
bàsiques de restaurant i bar

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració PFI HT04
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208

Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració PFI HT04
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques
bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així
com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació,
manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips,
materials i àrees de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Preparació de l'Entorn Professional•

Rentat i Canvis de Forma del Cabell•

Canvi de Color del Cabell•

Serveis Auxiliars d'Estètica•

Atenció al Client•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis
auxiliars de perruqueria

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Imatge personal

Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica PFI IP01
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108

Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Imatge personal

Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica PFI IP01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de preparació, processament i emmagatzematge de
matèries primeres i producció en indústries alimentàries,
així com operacions auxiliars d'elaboració i envasat de
productes alimentaris.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Operacions Auxiliars en la Indústria Alimentària•

Elaboració de Productes Alimentaris•

Operacions Auxiliars d'Emmagatzematge•

Operacions de Condicionament, Elaboració i Venda al

Detall de Carn i Productes Carnis Artesans

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: INA172_1: Operacions
auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Indústries alimentàries

Auxiliar en Establiments del Sector Carni PFI IA02
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat INAD0108

Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria

alimentària, que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Indústries alimentàries
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de
dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components

Informàtics

•

Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació•

Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de

Dades

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: IFC361_1: Operacions
auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Informàtica i comunicacions
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de

sistemes microinformàtics, que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Informàtica i comunicacions
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
d'instal·lació de canonades, manipulació i unió de tubs de
diferents tipus de materials, muntar i/o desmuntar aparells
sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic,
així com operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Xarxes d'Evacuació•

Fontaneria i Calefacció Bàsica•

Muntatge d'Equips de Climatització•

Operacions de Muntatge d'Instal·lacions Elèctriques de

Baixa Tensió i Domòtiques en Edificis

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: IMA367_1: Operacions
de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i

que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

•

Programes de formació i inserció
Instal·lació i manteniment
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assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat IMAI0108

Operacions de fontaneria i calefacció/climatització

domèstica, que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Instal·lació i manteniment
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars d'activitats aqüícoles.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Activitats d'Engreix d'Espècies Aqüícoles en Instal·lacions

Flotants i Submergides

•

Activitats d'Engreix d'Espècies Aqüícoles en Instal·lacions

a Terra

•

Activitats d'Engreix d'Espècies Aqüícoles en Sistemes

Suspesos i en Parcs

•

Operacions Auxiliars en la Indústria Alimentària•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: MAP403_1 Activitats
d'engreix d'espècies aqüícoles

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i

que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest PFI permet accedir al món laboral
com a:

Treballador o treballadora del cultiu de crustacis en

instal·lacions a terra

•

Treballador o treballadora del cultiu de crustacis en•

Programes de formació i inserció
Maritimopesquera
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instal·lacions flotants o submergides

Treballador o treballadora del cultiu de peixos d'engreix en

instal·lacions a terra

•

Treballador o treballadora del cultiu de peixos d'engreix en

instal·lacions flotants o submergides

•

Treballador o treballadora en engreix de cefalòpodes en

estructures flotants o submergides

•

Treballador o treballadora en engreix de mol·luscs en

estructures flotants o submergibles

•

Treballador o treballadora en engreix de mol·luscs en parc•

Treballador o treballadora en plantes de processament de

producte final d'aqüicultura.

•

Obtenció del certificat de professionalitat: MAPU0209
Activitats d’engreix d’espècies aqüícoles, que emet
l'Administració laboral.

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars de confecció, com ara retocs i adaptacions en
peces de vestir en tèxtil i pell, i en roba de la llar.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Retocs i Adaptacions en Peces de Vestir i Roba de la Llar•

Atendre al Client en el Servei de Retocs i Adaptacions

d'Articles en Tèxtil i Pell

•

Preparar Materials, Eines, Màquines i Equips de

Confecció

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: TCP387_1: Retocs i
adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Programes de formació i inserció
Tèxtil, confecció i pell
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Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat TCPF0109

Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, que

emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Tèxtil, confecció i pell

Auxiliar de Confecció en Tèxtil i Pell PFI TX01
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars
de reparacions d'elements estructurals en embarcacions
esportives i d'esbarjo.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs
acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Reparació Estructural d'Embarcacions Esportives•

Protecció i Embelliment de Superfícies d'Embarcacions•

Manteniment Bàsic d'Eixàrcies i Arboradura•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (com a mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: TMV452_1: Operacions
auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de
recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i
d'esbarjo.
 

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment d'Embarcacions Esportives i

d'Esbarjo PFI TM02
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als cicles formatius de grau mitjà. 

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat TMVU0210

Operacions auxiliars de manteniment d'elements

estructurals i de recobriment de superfícies

d'embarcacions esportives i d'esbarjo, que emet

l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es

modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6

d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i

inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment d'Embarcacions Esportives i

d'Esbarjo PFI TM02
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars d'activitats aqüícoles.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Mecanitzat i Soldadura•

Amovibles•

Preparació de Superfícies•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa:

TMV194_1 Operacions auxiliars de manteniment de
carrosseria de vehicles

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)

organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest PFI permet accedir al món laboral
com a:

Ajudant de comerç especialitzat en vehicles de mobilitat

personal.

•

Operari o operària de taller de reparació de vehicles de

mobilitat personal.

•

Operari o operària en empresa de lloguer de vehicles de

mobilitat personal.

•

Operari o operària en empresa de transport urbà de

vehicles de mobilitat personal.

•

Auxiliar de taller en empresa de fabricació de vehicles de

mobilitat personal.

•

Auxiliar de magatzem de recanvis.•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Carrosseria de

Vehicles PFI TM04
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Obtenció del certificat de professionalitat: ELEQ0111
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips
elèctrics i electrònics, que emet l’administració laboral.

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Carrosseria de

Vehicles PFI TM04
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars de manteniment i reparació de vehicles de
mobilitat personal.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Equips Elèctrics i Electrònics•

Muntatge i Manteniment de Bateries i Motors Elèctrics•

Manteniment i Reparació Mecànica de Vehicles de

Mobilitat Personal

•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: ELE481_1 Operacions
auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i
electrònics

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest PFI permet accedir al món laboral
com a:

Ajudant de comerç especialitzat en vehicles de mobilitat

personal.

•

Operari o operària de taller de reparació de vehicles de

mobilitat personal.

•

Operari o operària en empresa de lloguer de vehicles de

mobilitat personal.

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat

Personal PFI TM05
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Operari o operària en empresa de transport urbà de

vehicles de mobilitat personal.

•

Auxiliar de taller en empresa de fabricació de vehicles de

mobilitat personal.

•

Auxiliar de magatzem de recanvis.•

Obtenció del certificat de professionalitat: ELEQ0111
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips
elèctrics i electrònics, que emet l’administració laboral

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat

Personal PFI TM05
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Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria
de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes).

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Mecanització i Soldadura•

Electricitat del Vehicle•

Mecànica del Vehicle•

Operacions Auxiliars de Preparació de Superfícies•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: TMV195_1: Operacions
auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers PFI TM01
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títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció del certificat de professionalitat TMVG0109

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica

de vehicles, que emet l'Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•

Programes de formació i inserció
Transport i manteniment de vehicles
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Descripció

Aquests estudis capaciten per fer tasques auxiliars
d'atenció a passatgers, de tractament d'equipatges i de
mercaderies en terminals d'aeroports, així com
d'assistència a aeronaus en rampa.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs
acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (665 hores) 

Operacions Auxiliars d'Assistència de Passatgers en

Aeroports

•

Operacions Auxiliars d'Assistència d’Equipatges en

Aeroports

•

Operacions Auxiliars d'Assistència de Mercaderies en

Terminals de Càrrega Aèria

•

Operacions Auxiliars d'Assistència d’Aeronaus•

Atenció al Client•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (com a mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (295 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: TMV657_1 Operacions
auxiliars d'assistència de passatgers, equipatges,
mercaderies i aeronaus en aeroports.

Qualificació professional incompleta: COM412_1 Activitats
auxiliars de comerç.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•
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La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat TMVO0112

Operacions auxiliars d'assistència a passatgers,

equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Ordre EDU/97/2020, de 18 de juny, per la qual s'estableix

el currículum del perfil professional del programa de

formació i inserció d'Auxiliar d'operacions en aeroports

(DOGC núm. 8163, de 26.6.2020)

•

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es

modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6

d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i

inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•
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