
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)
permet accedir al món laboral com a:

ajudant de paleta de fàbriques,•

ajudant de pintor de la construcció,•

ajudant de pintor i empaperador,•
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ajudant d’acabats,•

ajudant de paleta de revestiments continus,•

ajudant de guixaire.•

 

Normativa

Resolució EDU/148/2023, de 18 de gener, 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. 8840, de 25.1.2023)

•

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)

•
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Baix Camp

La Selva del Camp

Institut Joan Puig i Ferreter
(43008511)
c. Abel Ferrater, s/n
43470 La Selva del Camp
Tel. 977845930
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Baix Ebre

L'Ametlla de Mar

Institut Candelera (43006976)
av. U d'Octubre, s/n
43860 L'Ametlla de Mar
Tel. 977456442
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Institut Escola del Treball (08013275)
c. Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934309200
Centre: públic
Horari: diürn

L'Hospitalet de Llobregat

Institut Provençana (08019401)
c. de Sant Pius X, 8
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 933382553
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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