Auxiliar de paleta,
construcció i metall
• 1.050 hores - Un curs acadèmic.
850 hores en el centre docent /200 hores en centres de treball
(pràctiques en empreses del sector professional).
• Torn de matí. De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h.

Mòduls de formació professional (700h):

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
(PFI - FIAP)

Els programes de formació i inserció, que són voluntaris i duren un
curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que
han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis
en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
L'objectiu dels PFI és proporcionar, d’una banda, la possibilitat de
tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra,
l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

ORGANITZACIÓ DEL CURS
• Enmarcat dins del curs escolar, de setembre a finals de juny.
• Formació teoricopràctica, se setembre a juny. Aplicació d’un
projecte integrat i pràctic, de gener a juny.
• Pràctiques en empreses (FCT), a partir del mes de març.

OBJECTIUS DEL CICLE:
Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al
desenvolupament personal i facilitin una inserció social i laboral
satisfactòria.
Proporcionar formació professional elemental que faciliti la
incorporació en un sector professional.
Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuitat educativa
i la formació al llarg de la vida

EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA
FCT (pràctiques a les empreses)
HOSPITAL GERMANS TRIAS I 'PUJOL
AJUNTAMENT DE BADALONA
AURELIO OLIVARES ROMERO
NOU MIL·LENI
FUNDACIÓ ÀNGELS EMPRESA D'INSERCIÓ
INSTELDECOR

• 500 hores de formació teoricopràctica i aplicació d’un projecte
integrat en les instal·lacions de l’Institut.
• Formació associada a les diferents unitats de competència (UC).
• Tractament transversal de riscos laborals i sensibilització
mediambiental.
• 200 h de pràctiques en empreses (FCT).
CONTINGUTS FORMATIUS DE L’ESPECIALITAT:
• Tasques auxiliars d’obra.
• Arrebossats i guarnits a ‘bona vista’.
• Pastes, morters, adhesius i formigó.
• Tractament de suports per a revestiments en construcció.
• Aplicar imprimacions i pintures protectores a la construcció.
• Operacions prèvies al formigonat.
• Projecte integrat

Mòduls de formació general (350h):
• Formació laboral 150hl
• Tècniques de comunicació 100h
• Aplicacions del càlcul i la geometria a l’especialitat 100h

DESTINATARIS:
Nois i noies d’entre 16 i 21 anys sense l’ESO que volen iniciar-se en
una professió i treballar en aquests àmbits professionals.

CERTIFICATS I RECONEIXEMENTS:
• Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació
final obtinguda en el programa i acredita les competències
professionals assolides.
• Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als
cicles formatius de grau mitjà.
• Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol
professional bàsic associat al perfil.
• Obtenció del certificat de professionalitat EOCB0208 Operacions
auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes, Que emet
l’Administració laboral.
• Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO,
sense complir el requisit de tenir 18 anys.

CERTIFICATS DEL CENTRE
Centre certificat internacional ISO 9001:2008
Centre autoritzat Microsoft (MOUS)
Cisco Network - Local Academy
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· Borsa de Treball
· Suport a l’Emprenedoria i a la
Creació d’Empreses
· Projectes de Mobilitat Internacional
· Formació Professional en
Alternança (FP_Dual)
· Assessorament Professional a les Persones
· Reconeixement Acadèmic dels Aprenentatges.
· Centre seu de les Proves d’Accés a Cicles Formatius
· Matrícula Semipresencial
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· Gestió Administrativa
· Instal·lacions elèctriques i automàtiques
· Instal·lacions de telecomunicacions
· Sistemes Microinformàtics i en Xarxa

INS
LA PINEDA

AUTOPISTA DEL MARESME
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Cicles Formatius de Grau Mitjà

U
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Cicles Formatius de Grau Superior
· Assistència a la direcció
· Administració i finances
· Sistemes electrotècnics i automatitzats
· Sistemes de telecomunicacions i informàtics
· Administració de sistemes informàtics en xarxa
· Desenvolupament d’aplicacions web

LA CRE

Auxiliar de paleta,
construcció i metall

Carrer de la Batllòria, s/n
08917 Badalona
Tel: 93 399 05 11
Fax: 93 383 57 09
e-mail: ieslapineda@xtec.cat
http://www.ieslapineda.cat
B1, B2, B5, B6, B8, B9, B19, B24, B25,
B26, B30, M27 i M28 (a menys de 10')
L2 Badalona - Pompeu Fabra
Rodalies RENFE R1

Horari Secretaria:
Matins de 10h a 13h de dilluns a divendres
Tardes de 15h a 17h de dimarts a dijous

PFI - FIAP

Marc horari del centre:
Matins de 8:00 a 14:30
Tardes de 15:30 a 21:30

La Pineda
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut La Pineda

