
Programes per a la formació i la 
inserció dels joves sense GESO



 Destinataris

 Joves que compleixen com a mínim 16 anys  I com a 
màxim 21 en l’any d’inici del programa. 

 Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense 
obtenir-ne el títol  i no prossegueixen estudis en el 
sistema educatiu

 Accés voluntari



Objectius

 Proporcionar les competències que els permetin 

incorporar-se al món laboral o continuar la 

formació, especialment en cicles de F. P. de grau 

mitjà.



 Durada

 Amb caràcter general, la durada dels programes per a 

la inserció laboral és d’un curs i comprèn un mínim de 

750 hores i un màxim de 1.050 hores.

 Cas de programes adreçats a alumnat amb NEE la 

durada pot ser de 2 cursos



Estructura

 

  Accions de seguiment i orientació

Mòduls de Formació 
Professional

Per a l’assoliment de les 
competències professionals.

(inclouen pràctiques en empresa)

Mòduls de Formació 
General

Per a l’adquisió de competències 
instrumentals  que han de facilitar 
l’assoliment de les competencies 
professionals



Oferta de programes

En general, centres amb experiència en impartir

PQPI fins el curs 2013-14.

 En Instituts públics del Departament 
d’Ensenyament .

 En col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament  i  les administracions locals.

 En Centres privats i Entitats autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament. 



Oferta del perfils professionals (1)

Administració i gestió
Auxiliar en activitats d'oficina i en 
serveis administratius generals

Agrària
Auxiliar d'activitats forestals

Auxiliar en activitats agropecuàries

Auxiliar en vivers i jardins

Arts gràfiques
Auxiliar de arts gràfiques i serigrafia

Comerç i màrqueting
Auxiliar en comerç i atenció al públic

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic 

Edificació i obra civil
Auxiliar de paleta i construcció

Auxiliar de pintura

Electricitat i electrònica
Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica

 Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i 
soldadura 

Auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques 

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC



Oferta de perfils professionals (2)

Fusta, moble i suro
Auxiliar en treballs de fusteria instal·lació 
de mobles
Hoteleria i turisme
Auxiliar de cuina 
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 
Auxiliar en establiments hotelers i de 
restauració 
Imatge personal
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica
Indústries alimentàries
Auxiliar d'establiments del sector càrnic
Auxiliar de pastisseria i de fleca

Informàtica i comunicacions
Auxiliar de muntatge i manteniment 
d'equips informàtics

Instal·lació i manteniment
Auxiliar en muntatges 
d’instal·lacions elèctriques, d'aigua 
i gas

Tèxtil, confecció i pell
Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Transport i manteniment de 
vehicles
Auxiliar de reparació i manteniment 
de vehicles lleugers



Acreditació i efectes de la formació rebuda:

 CERTIFICACIÓ que inclou:

 Mòduls formatius superats

 Unitats de competència acreditades de 
qualificacions de nivell 1

La formació superada tindrà els efectes que s’estableixin 
en les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
per obtenir el GESO



Preinscripció i matrícula 2014-2015

A ) El Departament informarà del procediment i 
calendari d'admissió i matrícula als programes 
que organitza en centres públics o en 
col·laboració amb les administracions locals.

B) Per accedir als Programes autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament i desenvolupats per 
centres privats, altres administracions i entitats, cal 
adreçar-se als centres que els imparteixen



Informació

 Pàgina web:

www.gencat.cat/ensenyament

  Als instituts, centres i entitats que 
imparteixen els programes

http://www.gencat.cat/ensenyament
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