PERFILS PROFESSIONALS PQPI
FAMÍLIES PROFESSIONALS

PERFILS PROFESSIONALS DELS PQPI

1. Administració i gestió

1. Auxiliar d'activitats d'oficina
i en serveis administratius generals

2. Agrària

2. Auxiliar de vivers i jardins

3. Arts gràfiques

3. Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

4. Comerç i màrqueting

4. Auxiliar de comerç i atenció al públic
5. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
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5. Edificació i obra civil

6. Auxiliar de paleta i construcció
7. Auxiliar de pintura

A qui s'adrecen?

6. Electricitat i electrònica

8. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques
en edificis

7. Fabricació mecànica

9.
10.
11.
12.

Auxiliar de fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
Auxiliar de fusteria metàl·lica: fusteria d'alumini i PVC
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

8. Fusta, moble i suro

13. Auxiliar de treballs de fusteria i instal·lació de mobles

9. Hoteleria i turisme

14. Auxiliar de cuina
15. Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
16. Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

10. Imatge personal

17. Auxiliar de perruqueria
18. Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

11. Indústries alimentàries

19. Auxiliar d'indústria càrnia

12. Informàtica i comunicacions

20. Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics

13. Instal·lació i manteniment

14. Transport i manteniment de vehicles

21. Auxiliar de fontaneria i calefacció i climatització
22. Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions
elèctriques i d'aigua i gas
23. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques
i d'aigua i gas
24. Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles
25. Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

ITINERARIS FORMATIUS

Els programes de Qualificació Professional Inical (PQPI) s'adrecen als joves que finalitzen
l'etapa de l'Ensenyament Secundari Obligatori
(ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/
ada en ESO. Han de tenir 16 anys complerts o
fer-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici
del programa.

Objectiu dels PQPI
La finalitat d'aquests programes és adquirir una
formació bàsica i una qualificació professional
per tal de facilitar les oportunitats d'incorporació
al món laboral i la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en els ensenyaments professionals de grau mitjà, un cop superada la
Prova d'accés.

ELS ALUMNES DE PQPI QUE ES PRESENTEN
A LA PROVA D'ACCÉS A GRAU MITJÀ
Poden tenir exemcions:
• Si estan cursant un PQPI amb nota entre 5 i 8: quedaran
exempts de la part científica i tecnològica de la prova automàticament.
• Si estan cursant un PQPI amb nota igual o superior a 8:
quedaran exempts totals de la prova d'accés (igualment
cal que s'inscriguin a la prova, realitzin el pagament i presentin la documentació).
Poden apujar la nota de la prova d'accés si la qualificació
de la prova és igual o superior a 4:
• Es suma el 40% de la nota del PQPI, sempre que estigui
compresa entre 5 i 8.

Poden apujar la nota de la prova d'accés si la qualificació de la prova és igual o superior a 4:
• Es suma el 40% de la nota d'aquesta formació
sempre que sigui igual o superior a 5.

Mòduls B. Formació bàsica de caràcter
general
Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també
la transició al món laboral (estratègies i tècniques
de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.).
El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.

Un curs acadèmic

AMB CARÀCTER VOLUNTARI

Estructura dels PQPI

Mòduls C. Formació per a l'obtenció del GESO

Els PQPI inclouen tres tipus de mòduls:

Corresponen a mòduls del currículum per a
l'obtenció del graduat en educació secundària.
Es poden cursar en paral·lel o posteriorment als
mòduls obligatoris (A i B) als centres de formació de persones adultes o centres específicament
autoritzats pel Departament d'Ensenyament, o a
distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Mòduls A. Formació professional específica
ELS ALUMNES QUE FAN FORMACIÓ
PER A LA PROVA D'ACCÉS EN UN CENTRE AUTORITZAT PEL DEPT. D'ENSENYAMENT

Aquests mòduls inclouen la formació en centres
de treball (150-250 hores de pràctiques en empreses).

Durada

AMB CARÀCTER GENERAL I OBLIGATORI
GAUDIRAN DELS AVANTATGES SEGÜENTS:

Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.

Tenen la finalitat de desenvolupar competències
d'un perfil professional a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica de nivell 1, reconeguda per l'Institut
Català de les Qualificacions Professionals a

Per obtenir el títol de GESO, s'han d'haver superat els mòduls obligatoris A i B.

Més informació:

CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA
www.edubcn.cat

Programa Pla Jove
Formació-Ocupació
Tel. 93 320 95 85

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
www.gencat.cat/ensenyament

I T I N E R A R I S F O R M AT I U S : P Q P I i a c c é s a G r a u M i t j à
MÓN LAB ORAL

Certificat de PQPI

ENSENYAMENT PROFES SIONAL DE GRAU MITJÁ

Tìtol de Graduat en ESO
(GESO)
Curs d’accés a cicles formatius
de Grau Mitjà (CAM)
Tenir 17 anys o fer-los l’any
què es matriculen i no tenir la ESO

MÒDULS OBLIGATORIS
MÒDUL A

MÒDUL B

Competències
professionals
amb pràctiques
en empresa

Competències
bàsiques i
competències
laborals

Durada A+B: un curs acadèmic

MÒDUL VOLUNTARI

MÒDUL C
Per treure’s el títol
de Graduat d’ESO.
Condició: haver aprovat
els mòduls A i B

PROVA D’ACCÉS CFGM
Tenir 17 anys o fer-los l’any
què es realitza la prova

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)

Curs de preparació
per a la prova
en Escola d’Adults
o centres autoritzats

No tinc el títol de graduat en ESO
Opcions formatives que tenen
avantatges en la prova d’accés

Material elaborat pel Grup de Treball d’Orientació GTO
del Consorci d’Educació de Barcelona

Data d’actualització: 28 de febrer de 2013

Esquema adaptat de l'organigrama del sistema educatiu que intenta
mostrar de manera focalitzada alguns itineraris dels PQPI

