
Formació Professional
Programes de Formació i Inserció

PROGRAMES DE FORMACIÓ i INSERCIÓ:
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas (PFI EE02)

Les persones que superen el programa de formació i inserció obtenen un títol de professional

bàsic en electricitat i electrònica, que els permet accedir:

a un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional,

al món laboral.
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Maspujols, 21-23  -  43206 REUS

Telf. 977312381  -  Fax 977319955

www.fpdim.cat

correu@fpdim.cat

Quines són les sortides professionals?



Com s’estructura el Programa de Formació i Inserció?

Quins són els objectius dels Programes de Formació i Inserció?

Aquests programes se configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves 

reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de cicles formatius de grau mitjà,

Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors 

possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Els Programes de Formació i Inserció s’estructuren en:

Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les

competències professionals:

Mòdul professional 3013: Instal·lacions elèctriques i domòtiques

(180 hores).

Mòdul professional 3014: Instal·lacions de telecomunicacions

(180 hores).

Operacions bàsiques de fontaneria (40 hores)

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (35 hores).

Projecte integrat.

Formació en centres de treball (180 hores).

Mòduls específics (50 hores)

Mòduls de formació general, per a l’adquisició de competències

instrumentals bàsiques:

Estratègies i eines de comunicació (110 hores).

Entorn social i territorial (30 hores).

Estratègies i eines matemàtiques (110 hores).

Incorporació al món professional (45 hores).

Accions de seguiment i orientació de l’alumne:

Tutoria (40 hores).

La durada és d’un curs escolar de 1000 hores.

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

complir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa,

haver deixat l’educació secundaria obligatòria sense obtenir-ne el títol,

en el moment d’iniciar els programes, no seguir estudis en el sistema educatiu ni participin en altres

accions de formació.

A quins altres estudis dóna accés?

Les persones que superen un PFI obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les 

competències professionals adquirides de nivell 1 i els permet fer la prova d’accés als cicles d´FP de 

grau mitjà amb els avantatges següents:

Si s’ha cursat amb aprofitament o s’ha superat un PFI, es té l’exempció de la part 

cièntífica i tecnològica de la prova.

Si s’ha superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8, es té dret a l’exempció de la 

prova d’accés i no cal realitzar-la.

Si s’ha superat un PFI amb una qualificació compresa entre 5 i 8 i la qualificació de la prova 

d’accés és igual o superior a 4, s’incrementarà la nota final amb una puntuació complementària

equivalent al 40% de la qualificació del PFI.
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