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Tenen accés directe al curs les persones 
que compleixen els requisits següents:

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

haver deixat l’educació secundaria obli-
gatòria 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.

Objectius d’aquest curs formatiu

Aquests programes es configuren com a 
cursos formatius que han de permetre a 
aquests joves reintroduir-se en el sistema 
educatiu per continuar estudis de cicles 
formatius de grau mitjà,

Han de facilitar, també, l’aprenentatge 
imprescindible per accedir al mercat de 
treball amb millors condicions tant de co-
neixements i habilitats com en actituds.

Accés al Curs

     977 31 23 81 

Batchillerat

Curs d’accés
  Cicles Formatius

Programa de 
formació e 

inserció

Cicles formatius
de Grau Mitja 

i Superior

Educació
Secundaria
 Obligatoria
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     PFI   



Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Quins altres estudis dona accés?

Mòduls de formació professional, per 

a l’assoliment de les competències 

professionals:

Mòdul professional 3029: 

Muntatge i manteniment de sistemes 

i components informàtics (180 hores).

Mòdul professional 3030: 

Operacions auxiliars per a la 

configuració i explotació (115 hores).

Módul professional 3026:

Instalació i manteniment de xarxes 

per a la transmissió de dades (130h).

Formació bàsica en prevenció de riscos 

laborals (35 hores).

Projecte integrat.

Formació en centres de treball (180 

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 laboral 

(45 hores)

Accions de seguiment i orientació de 

l’alumne

Tutoria (40h)

A B

continuar l’itinerari formatiu

al món laboral.

Ø

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 d’accés

Si s’ha superat un PFI amb una qualifi-
cació igual o superior a 8, es té dret a 
l’exempció total de la prova d’accés.

Si s’ha superat un PFI amb una qualifica-
ció 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

Si s’ha superat el PFI, es té dret a acce-
dir a l’escola d’adulta sense tenir els 18 

La durada és d’un curs 
escolar de 1000 hores


