Programes de Qualificació Professional Inicial
Mòduls i distribució horària

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Auxiliar d'oficina
Mòduls
Tècniques administratives bàsiques d'oficina
Operacions bàsiques de comunicació
Reproducció i arxiu

Hores anuals
186
124
155

Hores setmanals
6
4
5

Hores anuals
124
186
155

Hores setmanals
4
6
5

Hores anuals
124

Hores setmanals
4

124

4

93

3

124

4

Hores anuals

Hores setmanals

124

4

186

6

155

5

Hores anuals
186
62

Hores setmanals
6
2

93

3

124

4

Auxiliar d'enregistrament i tractament de dades
Mòduls
Enregistrament de dades
Tractament de dades, textos i documentació
Reproducció i arxiu

AGRÀRIA
Auxiliar de jardins, vivers i parcs
Mòduls
Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs
i zones verdes
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs
i zones verdes
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i
sembra de cultius agrícoles

Auxiliar d'agricultura
Mòduls
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i
sembra de cultius agrícoles
Operacions auxiliars de reg, adobament i aplicació de
tractaments en cultius agrícoles
Operacions auxiliars en els cultius i de manteniment
d'instal·lacions en explotacions agrícoles

COMERÇ I MÀRQUETING
Auxiliar de dependent de comerç
Mòduls
Operacions auxiliars al punt de venda
Preparació de comandes
Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de
mà
Atenció bàsica al client

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Auxiliar d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions
Mòduls
Operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió i domòtiques en edificis
Operacions de muntatge d'instal·lacions de
telecomunicacions

Hores anuals

Hores setmanals

217

7

248

8

FABRICACIÓ MECÀNICA
Auxiliar de fabricació mecànica
Mòduls
Operacions de fabricació
Operacions de muntatge

Hores anuals
248
217

Hores setmanals
8
7

Hores anuals
155
93
124

Hores setmanals
5
3
4

93

3

Hores anuals
155
217
93

Hores setmanals
5
7
3

Hores anuals
186
186
93

Hores setmanals
6
6
3

Hores anuals
217
155
93

Hores setmanals
7
5
3

Hores anuals
124
248
93

Hores setmanals
4
8
3

FUSTA, MOBLE I SURO
Auxiliar de fusteria
Mòduls
Mecanització de fusta i derivats
Ajustament i embalatge de mobles i elements de fusteria
Muntatge i instal·lació d'elements de fusteria i moble
Condicionament de la superfície i operacions d'assecatge
de productes de fusteria i moble

HOTELERIA I TURISME
Auxiliar de cuina
Mòduls
Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris
Elaboració culinària bàsica
Higiene general a la indústria alimentària

Auxiliar de serveis de restauració
Mòduls
Servei bàsic de restaurant i bar
Aprovisionament, begudes i menjars ràpids
Higiene general a la indústria alimentària

Auxiliar de serveis d'àpats (catering)
Mòduls
Aprovisionament i muntatge per a serveis d'àpats
Recepció i rentat de serveis d'àpats
Higiene general a la indústria alimentària

Auxiliar de pastisseria
Mòduls
Aprovisionament intern i conservació en pastisseria
Preelaboració, elaboració i presentació en pastisseria
Higiene general a la indústria alimentària

IMATGE PERSONAL
Auxiliar de perruqueria
Mòduls
Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria
Muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat
Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell
Cures estètiques bàsiques d'ungles

Hores anuals
62
155
124
124

Hores setmanals
2
5
4
4

Hores anuals
62
124
155
124

Hores setmanals
2
4
5
4

Auxiliar de tècniques estètiques
Mòduls
Higiene i seguretat aplicades en centres de bellesa
Cures estètiques bàsiques d'ungles
Depilació mecànica i decoloració del pèl
Maquillatge de dia

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Mòduls
Operacions auxiliars de muntatge de components
informàtics
Operacions auxiliars de manteniment de sistemes
microinformàtics
Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la
comunicació

Hores anuals

Hores setmanals

217

7

124

4

124

4

Hores anuals
217

Hores setmanals
7

248

8

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica
Mòduls
Instal·lació de canonades
Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de
climatització

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles
Mòduls
Mecanització bàsica
Tècniques bàsiques de substitució d'elements amovibles
Tècniques bàsiques de preparació de superfícies

Hores anuals
155
155
155

Hores setmanals
5
5
5

Auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles
Mòduls
Mecanització bàsica
Tècniques bàsiques de mecànica de vehicles
Tècniques bàsiques d'electricitat de vehicles

Hores anuals
155
155
155

Hores setmanals
5
5
5

Auxiliar de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies
d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Mòduls
Operacions auxiliars de protecció i embelliment de
superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Operacions auxiliars de reparació d'elements de fusta
d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Operacions auxiliars de reparació d'elements de plàstic
reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Hores anuals

Hores setmanals

155

5

155

5

155

5

Auxiliar de manteniment de sistemes i d'equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Mòduls
Mecanització bàsica
Manteniment bàsic de la planta propulsora, màquines i els
seus equips associats d'embarcacions esportives i
d'esbarjo
Manteniment bàsic dels sistemes elèctrics i electrònics
d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Manteniment bàsic d'aparells d'embarcacions esportives i
d'esbarjo

Hores anuals
93

Hores setmanals
3

124

4

124

4

124

4

