CIFP Pau Casesnoves
Joan Miró, 22 07300 Inca
Tel. 971 881710 11
secretaria@paucasesnovescifp.cat

INICI DINS EL MES D’OCTUBRE. Oferta formació per l’ocupació curs 2021-22
● Família Professional d’Administració d’Empreses:
○ ADGG0508 Operacions de gravació i tractament de dades i documents
(nivell 1).
○ COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç (nivell 1).
● Família Professional d’Informàtica:
○ IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2).
● Família Professional d’Electricitat Electrònica:
○ ELES0209

Muntatge

i

manteniment

de

Sistemes

de

Telefonia

i

Infraestructures de Xarxes Locals de Dades (nivell 2).
○ ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics (nivell
2).
● Família Professional d’Energia i Aigua:
○ ENAE0108 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
(nivell 2).
Requisits d’accés:
Nivell 1: Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar
inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la
sol·licitud del curs.
Nivell 2: Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar
inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la
sol·licitud del curs.
Tenir el títol de graduat en ESO.
Tenir superat el curs de 2n de BUP.
Estar en possessió d’un CP de nivell 2.
Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau,
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FPI).
Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
o Graduat en educació secundària obligatòria.
o Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa.
o Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de
grau mitjà.
o Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius
de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell 1.
o Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de
formació professional.
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
Interessats contactar el més prest possible a:
Catalina Vallespir.
Telèfon: 971 88 17 10
Correu electrònic: fosoib@paucasesnovescifp.cat
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