
Programa de Formació i Inserció per la 

Formació i aprenentatge professional   

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ 

1000 hores - 1 curs acadèmic 

· 820 hores en el centre i 180 hores a l’empresa. 

· Curs en torn de matí de les 8:00 a les 14:30 h 

de dilluns a divendres. 
 

Currículum – Mòduls professionals  
 

Mòduls de Formació Professional 

> 485 hores de formació teoricopràctica i aplicació 

d’un projecte integrat en les instal·lacions de 

l’Institut per a l'assoliment de les competències 

professionals. 

• Tasques auxiliars d’obra. 

• Arrebossats i guarnits a ‘bona vista’. 

• Pastes, morters, adhesius i formigó. 

• Tractament de suports per a revestiments en 

construcció. 

• Imprimacions i pintures a la construcció. 

• Operacions prèvies al formigonat. 

• Projecte integrat. 

• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 

> 180 hores de pràctiques en empreses (FCT) 

Mòduls de Formació General 

> 295 hores de formació per a l'adquisició de 

competències instrumentals bàsiques. 

• Formació laboral. 

• Entorn social i territorial.  

• Estratègies i eines de comunicació.  

• Estratègies i eines matemàtiques.  

Tutoria i Orientació 

> 40 hores de tutoria i orientació 
 

  Espais on es desenvolupen els Mòduls al centre 
 

•  Aula de teoria específica. 
•  Taller de mecanitzat i soldadura. 
•  Zona exterior específica  

 per a pràctiques de  
 construcció.  

Objectius dels PFI 
 

• Donar una nova oportunitat als joves i les joves que 

han deixat l'Educació Secundària Obligatòria o no 

l’han superat. 
 

•  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. 
 

•  Facilitar l’accés als Cicles Formatius de Formació 

Professional Inicial. 

Empreses col·laboradores amb l’estada a 

l’empresa 
 

HOSPITAL GERMANS TRIAS I 'PUJOL 
 

AJUNTAMENT DE BADALONA 
 

AURELIO OLIVARES ROMERO 
 

NOU MIL·LENI 
 

FUNDACIÓ ÀNGELS EMPRESA D'INSERCIÓ 
 

INSTELDECOR 

 

Certificats del PFI  

d’Auxiliar de Construcció 
 

• Certificació acadèmica i professional que conté 

la qualificació final obtinguda en el programa i 

acredita les competències professionals 

assolides. 
 

• Obtenció del certificat de professionalitat 

EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta de 

fàbriques i cobertes, Que emet l’Administració 

laboral. 
 

• Reconeixement dels mòduls professionals 

superats en el programa de formació i inserció 

(PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic 

associat al perfil. 
 

• Certificat de superació del curs de formació 

específic per a l'accés als cicles de grau mitjà. 

Accés directe als cicles formatius de grau mitjà 

de Formació Professional. 
 

• Accés als centres de formació d’adults per 

obtenir el GESO, sense complir el requisit de 

tenir 18 anys. 

Accés als PFI 
 

Poden accedir a aquests programa de formació i 

inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin 

com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en 

l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el 

graduat en ESO. 

 
 
 
 
  



OFERTA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

> Grau mitjà en Gestió Administrativa. 

> Grau superior d’Administració i Finances. 

> Grau superior d’Assistència a la Direcció. 
 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA en DUAL 

> Grau mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions. 

> Grau mitjà en Instal·lacions Elèctriques i 

Automàtiques. 

> Grau superior en Sistemes de Telecomunicacions i 

Informàtics. 

> Grau superior en Sistemes Electrotècnics i 

Automatitzats. 
 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

> Grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 

> Grau superior en Administració de Sistemes 

Informàtics en Xarxa. 

> Grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions 

Web (en DUAL). 

Serveis de la Formació Professional 
 

> Matrícula Semipresencial  

> Projectes en Mobilitat Europea 

> Participació campionats CATSKILLS 

> Borsa de treball 

> Suport a l’Emprenedoria i creació d’empreses 

> Assessorament i Reconeixement de l’experiència 

> Assessorament i Acreditació de competències 

Participació en projectes i Xarxes emprenFP, 

empresaFP, futuraFP, innovaFP i orientaFP 

Certificats del centre 

> Certificat de Qualitat ISO 9001-2015 

> Carta ECHE 2021-2027 

> CISCO Network – Local Academy 

> Microsoft  

OFERTA en Programes de Formació i Inserció   

> Auxiliar de Construcció.                                         

> Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques,        

Aigua i Gas. 

 

Xarxes Socials        @inslapineda_bdn 
 

       @inslapinedabdn      
 

 

       InstitutLaPineda 
 

InstitutLaPineda 

   
 
 

 

 

 

  

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Edificació i Obra Civil  

Institut La Pineda 
Carrer de la Batllòria, s/n. 08917- Badalona 

Tel. 933 99 05 11 Fax. 933 83 57 09 

ieslapineda@xtec.cat 

www.ieslapineda.cat 

 
Horari marc del centre 
Tots els matins de 8:00 a 14:30 

Tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 21:25 

Tarda de divendres de 15:30 a 20:30 
 

Horari d’atenció al públic de secretaria 
Matins de 10:00 a 13:00 

Tardes de dimarts a dijous de 15:00 a 17:00 
 

Programa de Formació 
i Inserció  - PFI - 

 

 Formació i aprenentatge professional  

mailto:ieslapineda@xtec.cat
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