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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
 

Perfil professional:  Auxiliar en establiments del sector carni 
Codi:  PFI     IA02 
Família professional : Indústries alimentàries 
Títol de referència: Professional bàsic en industries alimentaries 
Durada total : 1000 hores 

 

Mòduls formatius: 
 

I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  615 hores  
 

I.a. Mòduls referits a títols de formació professio nal bàsica 
Mòduls 

professionals Unitats de competència  Durada 

UC0543_1: Realitzar tasques de suport a la 
recepció i preparació de les matèries primeres. 

3133. Operacions 
auxiliars en la indústria 
alimentària 

UC0545_1: Manejar equips i instal·lacions per 
a l’envasament, condicionament i empaquetat 
de productes alimentaris, seguint instruccions 
de treball de caràcter normalitzat i dependent. 

90 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

3134. Elaboració de 
productes alimentaris. 

UC0544_1: Realitzar tasques de suport a 
l’elaboració, tractament i conservació de 
productes alimentaris. 

125 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

UC0432_1: Manipular càrregues amb 
carretons elevadors 

3070. Operacions 
auxiliars 
d’emmagatzemament. 

*UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars 
de recepció, col·locació, manteniment i 
expedició de càrregues al magatzem de forma 
integrada a l’equip.  
*no inclosa a la qualificació 

85 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

 

Referència al Catàleg de Qualificacions Professiona ls i certificat de 
professionalitat corresponent: 

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

- Qualificació professional incompleta:  Cap 
- Certificat de professionalitat : INAD0108 Operacions auxiliars d’elaboració en la 

indústria alimentària 
 

I.b. Mòduls de formació professional específica del  perfil professional 
Mòduls Durada 

MFPE028. Operacions de condicionament, elaboració i venda al detall 
de carn i productes carnis artesans 

100 hores 

 

I.c. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils 
Mòduls Durada 

MFCT. Formació en centres de treball 180 hores 
MPI. Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a) (transversal) 
MPRL. Formació  bàsica en prevenció de riscos laborals 35 hores 

 

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL  295 hores  
 

Mòduls  Durada  
MFG1: Estratègies i eines de comunicació 110 hores 
MFG2: Entorn social i territorial 30 hores 
MFG3: Estratègies i eines matemàtiques  110 hores 
MFG4: Incorporació al món professional 45 hores 

 
III. TUTORIA 40 hores  

 

IV. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIME NT 50 hores  
 

Adaptada a les característiques del programa, dels alumnes i de l’entorn  
 


