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PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL

Dues modalitats de
programes
• Programes de
qualificació
inicial PQI

• Programes de
qualificació inicial
específics PQIE

On es poden impartir?

Corporacions locals
•Organitzacions no governamentals i associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre

DESTINATARIS PQI
• Alumnes que pertanyen a col·lectius amb
necessitats específiques que no hagin
obtingut el títol de graduat en ESO.
• Que no disposin de les competències bàsiques
necessàries per accedir al mercat laboral.
• Que vulguin assolir competències
professionals pròpies d’almenys una
qualificació professional de nivell 1 del Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals

DESTINATARIS PQIE
• Els programes de qualificació inicial específics
s’adrecen a joves amb necessitats educatives
especials derivades d’una discapacitat
intel·lectual igual o superior al 33 %.
• Que tenguin un nivell d’autonomia personal i
social que els permeti accedir a un lloc de
feina.
• Que vulguin adquirir les competències
necessàries per a una inserció professional
adequada.

REQUISITS PER A L’ACCÉS

QUINS
REQUISITS ES
NECESSITEN
PER A L’ACCÉS
A UN
PROGRAMA DE
PQI/PQIE?

• EDAT (mínim 16 anys,
màxim 21 anys. S’amplia
fins el 22 pels PQIE i
excepcionalment fins el 22
pell PQI)
• ESTUDIS (no haver
obtingut el títol d’ESO, no
tenir cap títol equivalent
ni de nivell acadèmic
superior a aquest títol)

DOCUMENTACIÓ PER A
L’ADMISSIÓ
•

Els alumnes que provenguin de programes de reforç o
programes de tractament personalitzat per a alumnes amb
necessitat específica de suport educatiu han d’aportar el
consell orientador regulat a l’article 28.7 de la LOE.

•

En cas que la persona sol·licitant tengui una discapacitat, ha
d’aportar el dictamen d’escolarització emès pels equips
d’orientació educativa i psicopedagògica o pel departament
d’orientació del centre del qual provenen, i el certificat oficial
que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen,
expedit per un organisme oficial competent en matèria de
serveis socials.

DURADA DELS PROGRAMES I DELS
MÒDULS QUE ELS INTEGREN
1.000 hores, en general

Mòduls
generals

Mòduls
específics

• 500 hores

• En general 500
hores

NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP

PQI

• MÍNIM 10 alumnes
• MÀXIM 15 alumnes

PQIE

• MÍNIM 5 alumnes
• MÀXIM 8 alumnes

ESTRUCTURA PQIE

Mòduls professionals

Mòduls de títols de formació professional
bàsica associats a unitats de competència de
qualificacions professionals de nivell 1 del
Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals.
Mòdul d’ús de la comunicació
Mòdul d’ús de ciències aplicades

Mòduls generals

Mòdul d’autonomia personal en la vida
diària
Mòdul de Tutoria
Mòdul de Prevenció de riscs a la feina.

Mòdul de pràctiques

ESTRUCTURA PQI
Mòduls professionals

Mòduls de títols de formació professional bàsica
associats a unitats de competència de
qualificacions professionals de nivell 1 del
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
Àmbit de comunicació: mòdul 2 de llengua i
literatura catalana, mòdul 2 de llengua i literatura
castellana i mòdul 2 de llengua estrangera
(anglès)

Mòduls generals

Àmbit cientificotecnològic: mòdul 2 de
matemàtiques i mòdul 2 de ciències de la
naturalesa
Àmbit social: mòdul 2 de l’àmbit social
Mòdul de Tutoria
Mòdul de Prevenció de riscs a la feina.

Mòdul de pràctiques

QUÈ S’OBTÉ?
o Si un alumne accedeix a un programa sense haver
superat el segon curs d’educació secundària obligatòria
i obté qualificacions positives en els mòduls generals
del programa, aquestes qualificacions s’han de
reconèixer com a vàlides per aconseguir la certificació
d’haver superat el primer nivell dels ensenyaments
per a persones adultes a les Illes Balears.
o Certificat acadèmic on consten les qualificacions dels
mòduls cursats que permet l’accés a FPB.
o Certificat de professionalitat de nivell 1.

ENTITATS BENEFICIÀRIES ON ES CURSA
PQIE (2017-2018)

AMADIBA

Auxiliar de serveis de
restauració

Palma

COLEGIO LA PURÍSIMA

Auxiliar de reprografia

Palma

FUNDACIÓ PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA

Auxiliar de cuina

Ciutadella de Menorca

ENTITATS BENEFICIÀRIES ON ES CURSA
PQI (2017-2018)
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

Auxiliar de perruqueria

Palma

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Auxiliar de serveis de restauració

Son Servera

ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ I OCCUPACIÓ
DE LLEVANT (AFOL)

Auxiliar de serveis de restauració

Manacor

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Auxiliar de manteniment d'electromecànica de
vehicles

Calvià

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE
Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica
PAUL CURIA GENERAL

Palma

FUNDACIÓ NOUS VENTS

Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria

Palma

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Auxiliar de manteniment d'electromecànica de
vehicles

Llucmajor

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

Auxiliar d’estètica

Palma

AMADIBA

Auxiliar de serveis de restauració

Palma

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Auxiliar de perruqueria

Calvià

ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ I OCCUPACIÓ
DE LLEVANT (AFOL)

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
Manacor
microinformàtics

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

Auxiliar d’activitats de comerç
Palma
Auxiliar de manteniment d’elements estructurals i
de recobriment de superfícies d’embarcacions
esportives i d’esbarjo

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

CONTACTE

POAP- Punt d’Orientació Acadèmica i Professional
•

Telèfon: 971 17 78 59

•

Adreça electrònica: orientacio@dgfpfp.caib.es

•

Adreça POAP: C/ del Ter 16, Palma

