
 

Formació gratuïta 
Dirigida a: Preferentment persones en situació d´atur. 

DENOMINACIÓ CP: MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS  
Nivell CP: 2  
CODI CP: ELEM0111 Núm. ordre: MP23/20 

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
ACCIÓ FORMATIVA: Muntatge de sistemes domòtics i immòtics.  
Codi MF: MF1818_2 Núm. acció formativa:207/20  
Durada:  210 h Horari: 16:00 – 21:00 
Inici: 16/11/2020 Acabament: 03/02/2021 
Data límit d’inscripció:12/11/2020  Data de selecció: 13/11/2020 
 
ACCIÓ FORMATIVA: Manteniment de sistemes domòtics i immòtics.  
Codi MF: MF1819_2 Núm. acció formativa: 208/20  
Durada:  150 h                Horari: 16:00 – 21:00 
Inici: 08/02/2021   Acabament: 24/03/2021 
Data límit d’inscripció: 04/02/2021 Data de selecció: 05/02/2021 
 
ACCIÓ FORMATIVA: Mòdul de pràctiques no laborals del Certificat de muntatge i manteniment de 
sistemes domòtics i inmóticos  
Codi MF: MP0414 Núm. acció formativa: 209/20  
Durada: 120 h      Horari: Convingut amb l’empresa, màxim 8 hores 
diàries. 
Inici: 29/03/2021 Acabament: 30/06/2021 
Data límit d’inscripció: 25/03/2021 Data de selecció: 26/03/2021 
 
 

REQUISITS DELS ALUMNES:  
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, 
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. 
 
Informació, inscripció i realització:  
Centre Impartidor: CIFP PAU CASESNOVES 
Adreça: Carrer Joan Miró, 22. 07300 Inca Persona de contacte: Catalina Vallespir

 
Telèfon: 971881710 Adreça electrònica: 
fosoib@paucasesnovescifp.cat 
Selecció: Procés selectiu 
Prova pràctica Entrevista personal X Prova escrita 
 

Consultau el nostre web a: http://www.soib.es 

 


