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Introducció 

Josep Maria Guillén 

Aquest ¡libre pectén fce una divulgació general del que ha estat el 
procés experimental de la reforma educativa, pe! que fa als enscnya
ments professionals en I'ambit de Catalunya, i d'allo que aquest pro
cés ha aportat a la definició del nau sistema educatiu. Aprofundircm 
en les principals característiques ¡ implicacions del nou madel i asse
nyalarem aquells aspectes d'especial intereso 

Cal fer un adveniment sobre la terminología ernprada per tal 
d'evitar cOnfUSiOllS. En l'experimentació, els ensenyaments profes
sionals han rcbut el nom de Moduls Professionals i en la nova orde
nació cehen el llom de Cicles Formatius de Grau Mitja i de Cicles 
Formacius de Grau Superior e1s quals s'organitzen modularmcnt, és a 
dir, e1s Cicles Formatius, en la definició deis cnsenyamems mínims, 
els componen diversos moduls professionals. En conclusió, respecte 
de la fase experimental parlarem de MOduls Professionals i respecte 
de la nova ordenació parlarem de Cicles Formatius. 

D'altra banda, en aquesta introducció podem recollir elements del 
rodatge experimental i d' ahres elemems de la nova estruc[Ura que 
permeten enunciar alguns aspectes susceptibles de generar un marcat 
interes, o bé que constitueixen novetats o signifiquen reptes per a 
I'adequació deis diversos integranrs en el fet educanu. Destaquem els 
aspectes següems; 

a) Eh cicles formatius de grau superior i e/s estudis universitaris de ci~ 
c/e curt 

En la nova ordenació del sistema educatiu podem veure que hi ha 
aspcctes que acostcn ambdós ensenyamenrs ates que, tot i ser dife~ 
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rents, es despleguen a partir del batxillcrat, és a dir del mateix nivell 
de preparació academ;ca. D'altra banda la durada total deis cicles for
marius PO[ osciHar, aproximadamenr. entre les 1.300 i les 2.000 ba
res. No hem d'oblidar pero que en j'estudi i concreció deis nous tí
tols de formació professional es té en compre si exisreixen o no 
esrudis universitaris de cicle cun afins o iguals, per tal de no definir
ne o bé per tal que s'acostin més aviat a la durada baixa (1.300 h.) que 
no pas a l'alra (2.000 h.). Tanmateix és difícil, a priori, descartar radi
calmcnt I'existencia de duplieitats entre ambdós tipus d'cnsenya
ments ja que, d'una banda, els cicles formarius de formació professio
nal tenen un cacieter polivalcnt dins d'un sector professional concret 
i, d'altra banda, cal tenir en compte que en determinades famílies 
professionals hi haura diversos cicles formatius de grau superior. 

Aquestes proximitats, tOt i les matÍsacions feres, poden significar 
que les diferencies practiques entre ambdós ensenyamcnts siguin me
nors, és a dir, que a I'hora de treballar el món empresarial no hi trobi 
tantes diferencies com es podria pensar que hi ha dcs d'un punt de 
vista teOric. Cal afegir, a més, que la c1assificaci6 professional difcrenr 
d'uns i d'altres en c1s convenís col·leclius comporta que els tiCUlats de 
formació professional tinguin un sou inferior, és a dir, uns costos $0-

cials més baixos per a I'empresa. Arribats a aquest pum cal que un
guem present que fa temps que es fan ofenes de trcball en les quals es 
demana una enginyeria [ccnica o bé la formaeió professional de segon 
grau; é5 previsible que, d'ara endavanr. aquest tipus d'ofertes aug
menti i, per tant, que la competencia sigui més fona. 

b) A/umnes dcls cicles formalius 

A la vista de l'experimcmaci6 i d'altres circumstancies es PO[ pre
veure que I'alumnat de formació professiollal sera for~a més variar. 
Cal esmentar que determinats col·lcctius de treballadors amb un ni
veJl de formació professional ilo academica inferior a la deis naus cn
senyaments poden imeressar-se massivament, com ja ha passat en la 
fase experimental, a assolir alguna de les noves qualificacions. Hem 
de pensar que és moh atractiva una formació que es fa en un temps 
relativament cun - un curs o una mica més-, que compren úniea
ment continguts professionalitzadors, sense les matcries _comunes» 
de la FP vigent, i en la qual es convaliden conringuts si s'acredita ex
periencia professional, i si amb tot aixo a més es pOt assolir una for
mació útil per a la promoció en el treball,l'atractiu és enorme. 

D'altra banda, en la fase experimental s'ha pogUt apreciar, en e1s 
moduls professionals 3, una important demanda de places d'alumnes 
que havenr aprovat el eurs d'orientaeió universidria havien suspes 
I'examen de Seleerivitat. No menys importanr ha estar el conjunr 

8 



d'alumnes que havent aprovat la Selectivitat no hav;en pogut accedir 
als estudis universitaris desitjats perque no arribaven a la nota de tall, 
(la manca de places universiraries ha estat més marcada en aquests 
dos darrers anys en que els pies de la darrera explosió demografica 
afecten els cursos d'ingrés a la Universitat). Aquests alurnnes acudei
xcn en molt alt nombre als moduls professionals 3 per dos motius: 
com a simple alternativa i per obtenir una qualificaeió, a com a mitja 
per a poder intentar entrar a la Universitat, als estudis dc ciclc cun, 
per la quota reservada als alumnes de formaóó professional. En 
aquest darrer eas és freqüent que importi ben poe a l'alumne quin 
modul professional3 fa, sempre que tingui accés als estudis universi
taris que desitja. És xocant, dins de la formació professional, el fet 
que trabem alumnes molt motivats per treure bona qualificació pero 
sense cap mena d'Íntetes per la qualificació profess;onal. Molt ex
pressivament en diuen "e! curs per a pujar nota». 

Cal afegir que, en comparació, les notes de tall per a accedir a la 
Universitat són més altes per als alumnes procedents de formació 
professional que per als procedents de Sdectivitat, a causa de la majar 
demanda d'estudis universitaris per part deis alumnes de formació 
professional. 

En els cicles formarius de grau superior cal preveure la demanda 
d'aJumnes que abandonen la Univcrsitat scnse havcr obtingut titula
ció i que poden trobar una forma de fer rendible l'esforr; realitzat. No 
ha d'estranyar dones que ja en alguna univcrsitat s'hagi estudiat afe
rir a aquests alumnes cicles formatius de grau superior, a impartir des 
de la mateixa universitat o en entitats per ella promogudes, i amb un 
tractament de convalidaeions deis estudis superars . Aquest fer, que 
ara com ara només és un apunt, és previsible i raonable que prengui 
cos, arenent el gran nombre d'alurnnes que no completen ds cstudis i 
e! fer de rendibilitzar socialment les despeses en estudis universitaris. 

e) La consideració de & nova formació professional 

Pretendre fer ¡udieis de valoraeió de la nova formació professio
nal abans de! seu iniei seria eertament arriscar., ara bé, la nova estruc
tura educativa permet apuntar algunes de les variables que, a priori, 
gravitaran sobre els cicles formarius de grau mitjií.. 

El grau de consideració deis cicles formarius de grau mitja pot es
tar marcar., en part, per la rclació d'aqucsts amb e!s programes de ga
rantia social. Aquest fet en bona manera posa damunt la taula l'inter
rogant de com s'articulara la resposta del sistema educatiu envers els 
alumnes que no hagin assolit el graduat en educació secundaria. Si 
l'aecés als cicles formatius de grau mitja es fa de la forma prevista, és a 
dir, e!s aspirants demostren tenir una preparació suficient per a cur-

9 



sar-Ios amb aprofitament, o bé si es fa de forma incorrecta. Cal pre
veure que, probablement, la prava d'accés als cicles formatius es faci 
en cls centres públics i podria esdevenu- una forma de regular quin 
grau de preparació estima el centre que és suficient per a accedir a 
aquest centre públic (i ah centres privats si en dcpenguessin). Cal afe
gir, a més, que possiblement el mateix centre públic tingui grups 
d'alumnes cursant els programes de garantia social, els quals, recor
dem-ho, a més de la finalitat de proporcionar una formació basica i 
professionalirzadora han de servir per a poder prosscguir ds estudis 
reglats, especialment en la formació professiúnal específica de grau 
mirja, tal com diu l'article 23.2 de la LOGSE. Tút plegat, com totes 
les coses, por gestionar-se raonablement i pcrmetrc cúntinuats pro
gressús deis alumnes preparats. Ara bé, també és imaginable, posats 
en ellímit d'una utilització incorrecta d'aquesta vía d'accés, que es 
pogués configurar una nova via paral·lela que s'iniciés de for~a avall i 
pretengués anar for~a amunt, sense renir en compre la preparació su
ficient deis alumnes, amb el descredit que aquest fet comportaria per 
als nous ensenyaments afectats. 

d) La ratio deis cicles formatius 

El Reia! Decret 1004/9 1, de 14 de juny, pe! qua! s'estableixen e!s 
requisits mínims deis centres que imparteixen ensenyaments de re
gim general no unÍversirari (BOE núm. 152, de 26 de juny de 1991) 
preveu que la ratio maxima d'alumnes i professors sera de 1/30. És 
previsible que sovint s'arribi a aquesta ratio maxima. Tot seguit ens 
podem interrogar sobre el grau d'idoneúat d'aquesta ratio dins de la 
formació professional, almenys pcl que fa abona part del contingut 
deis cicles formarius. Podem creure que és for~a raonable que, per a 
determinats continguts (els que cal desplegar al taller o a l'aula-taller) 
la ratio sigui for~a menor. És i!·lustratiu el fet que, per a determinats 
ensenyaments artístics -ensenyaments de regim especial inclosos en 
la LOGSE- el Reial Decret 389/92, de 15 d'abril, pel qual s'establei
xen els requisits rrúnÍms deis centres que imparteixen ensenyaments 
artístics prevegi: 

«Art. 44. En e1s ensenyaments corresponents a cicles formatius 
d' Arts plastÍques i Disseny es mantindra una relació numerica maxi
ma de professorlalumne de 1/30 en les materies teariques i tearico
practiques i de 1/15 en classes practiques, sense perjudici que: en el 
pla d'estudis es determinin grups més redults per a la impartició de 
detcrminade:¡ practiques." 

Podem pensar que un tractament similar es podria preveure per a 
la formació professional en l'esmentat Reial Decret 1004/91, amb la 
qual cosa s'haurien generat saludables expectatives des de l'inici. 
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Naturalment res no impedeix que en la normativa de desplegamem es 
pugui fixar una ratio més baixa per a determinats continguts, de for
ma que en cas de matrícula alta cs poguessin fer desdobJaments. 

e) Els adults i els cicles formatius 

La LOGSE dedica el TítoJ III a J'educació de les persones adulces. 
Estableix entre d'altres cls objeetius de facilitar-los l'accés als diver
sos ruvdls dd sistema educatiu i de millorar la seva qualificació pro
fessional o adquirir una preparació per a l'exercici d'altres profes
sions. A aquests efectes es fara ensenyament presencial i educació a 
distancia. La formació professional es podd cursar en centres do
cents ordinaris o bé es disposara de centres específics. 

De rota aquesta previsió destaca el fet que hi haud I'oferta de for
mació professional a distancia. Caldd esperar i veure si es creen cen
tres específics per a adults o bé hauran d'integrar-se en centres ordi
naris. En el darrer cas esmentat caldd regular l'accés als cicles 
formacius de les persones que hi accedeixin per la vía de les proves 
d'accés, per exemple establint un percentatge de places de reserva. 

Un altre aspecte que cal concretar és la intervenció dels diversos 
departaments amb competencies en la materia. Cal terur present quc, 
a més del Departament d'Enscnyament, hi té competeneies el Depar
tamcnt de Benestar Social, quant a adults. Possib1cment, el De
partament de Treball pugui tenir-hi alguna interyenció quant a adults 
que són treballadors i que, per aplicació de les convalidacÍons amb 
la formació professional ocupacional, i de les correspondCncies amb 
la practica laboral, s'interessm per completar un cicle forrnatiu de 
formació professional i assoleixin amb aixo una titulació reglada. 

f) Classes de centres de formació professional 

En la nova ordenació, la formació professional pOt impartir-se en 
dos tipus de centres, segons preveu el Reial Decret 1004/91. En pri 
mer 1I0c pot cridar I'atenció el fet que la formació professional rebi 
un tractamem diferenciat segons es traeri deis Cicles Formauus de 
Grau Mirja o es traetÍ deIs Cicles Formatius de Grau Superior. Ara 
bé, cal [enir en compte que e1s primers són ensenyament secundari i 
els segons no (artide 3 i 17 de la LOGSE). Panint d'aquesta diferen
cia s' explica que es tractin separadarncnt; eIs Cicles Formacius de 
Grau Mitja es podran impartir en: a) Centres que imparteixin 
l'Educació Secundaria Obligatoria, b) Centres que imparteixin el 
Batxillerat, i e) CentreS dedicats exclusivament a impartir Formació 
Professional. Els Cicles Formatiu5 de Grau Superior es podnn im
partir en: a) Centres específies - anomenats Instituts de Formació 
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Professianal Superiar- i b) Centres d'Educaóó Secundaria 
Obligatoria que imparteixin el Batxillerat. 

El nau sistema preveu una gran flexibilitat pel que fa als tipus de 
centres i és previsible un interes creixent per part de l'ensenyament 
privar, en el sentit que emitats a empreses que no han estat fent for
mació professional reglada s'interessin ara per donar d'alta centres on 
s'imparteixi, per exemple, un sol cicle formariu de grau superior, de 
manera que hauran de disposar únicament deis espais previstos per a 
aquest cicle formaDu. Aquest interes pot ésser suscitat per múltiples 
causes, destacarem per novedoses les segiients: recidatge o promoció 
dels trehalladors, formació de professionals més ajustada a les seves 
necessita[S, o introduir-se en el m~n de 1'ensenyament amb una es
tructura d'espais, insral·lacions ¡recursos humans fon;a més redulda 
que en l'acrualitat. 

g) Distribució deis cicles formatius 

Les impücacions són diferents segons es traeti de centres privats o 
es tracd de centres púhlics, la majoria dcls quals tenen com a tirular e! 
Dcpartament d'Ensenyament. 

Centrant-nos en aquests darrers centres, no hem de perdre de vis
ta que, ultra el detall amb que s'ha tractat en J'apartat anterior la tipo
logia de centres, a l'ensenyament públic ds actuals Centres de For
mació Professional - tant instituts com politecnics- i e!s Instiruts 
de Batxillerat seran substirul[S pds Instituts d'Ensenyament 
Secundario L'adaptació a la reforma comporta implantar arreu les 
modalitats del hatxillerat i els cicles formarius de formació profcssio
na!. 

La distribució deIs cicles formatius enceta la reflexió sobre les di
verses variables que es poden tenir presents en distribuir els cicles 
formatius (i les modalitats de batxillerat) en els centres sotmesos al 
mapa professional, i que en definitiva ens porten a la configuració del 
«model ,. o «modek .. d'Instiruts d'Ensenyament Secundario 

Com comenravem a l'irucÍ d'aquesta introducció, l'objectiu 
d'aquest llibre és doble: d'una banda, vol aportar un halany del que 
ha estat l'experimentació deis Moduls Professionals i, de l'altra, do
nar una visió aprofundida del nau mode! de formació professional 
derivat de la LOGSE i del seu desplegament normatiu posterior. Per 
tal d'assolir tots dos objectius hem comptat amb la col·laboració 
d'experts que han participat dircctament en la genesi de la nova for
lllació profcssional i que, pcr tant, són vcus autoritzades en aquesta 
temarica. 

En l' article sobre l' experimentació de la formaóó professional, 
Francesc Ranchal fa un resum de les característiques, el desplegament 
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i l'evolució de l'experimcnració deis moduls professionals duta a ter
me a Catalunya des de 1986, alhora que exposa les principals pro
blcmaüques que ha aportat aquesta experimemació. 

L'anicle sobre la visió global del nou model de formació ha estat 
elaborat per r crran Castrillo i mostea cls principals aspectes que en
volten el desplegament de la formació professional en la LOGSE, 
tant pcl que fa a les sevcs característiques internes (objectius. estruc
tura, cte.) corn a les externes (competblcies de les Comunitats ama
nomes, participació deis agents socials en I'elaboració del caraleg de 
títols, correspondencia europea, etc.). 

Aquesta presentació panoramica de la nova (ormació professional 
es completa amb la traducció d'un extracte del documenr 
«Metodologia y elementOs esenciales del catálogo de títulos profesio
nales,,", del Proyecto de Renovación de los Comenidos de FP, que re
sumeix la metodologia emprada en el procés d'c!ahoració deis dife
rentS rítols de formació professional. 

Per la imporcincia que el concepte de qualificació professional ha 
tingut, i tindra, en tot el procés d'experimentació i implantaci6 de la 
reforma en l'arnbit de I'ensenyament professional, hcm considerat 
necessari rcproduir la transcripció de la ponencia d'Oriol Homs a les 
I Jornades de Formació Professional organitzades per l'ICE de la 
Universitat de Barcelona els dies 18 i 19 de novembre de 1992. 
Aporta unes reflexions molt útils i acruals sobre les necessitats que un 
mercat de treba11 en transformació demana pel que fa a la competen
cia dels treballadors i la resposta formativa que se'n deriva. 

La introducció i J'annex de formació practica en centres de treball 
han estat c1aborats per Josep Maria Guillén, que també s'ha encarre
gar de la coordinació general delllibre. 

Eu I'annex 11 el lector hi trobara una referencia de la normativa 
reguladora de I'experimemació i la nova ordenació del sistema educa
tiu. En l'annex III presemem un directori complet i actualitzat de 
tots els moduls profcssionals que s'cxperimenten actualment a 
Catalunya. En el directOri s'especifiquen, per a cadascun dels mo
duls, les tasques més significatives del perfil professional, la durada 
del modul, els continguts més rellevants, e!s centres que els impartei
xen, les equivalencies amb cls actuals tírols d'FP i FP 11 i, en el cas 
deis moduls de nivell3, eIs estudis universitaris als quals donen accés. 

Volcm agrair al Departament d'Ensenyament de la Gencral itat de 
Catalunya les facilitats donades per a rcproduir el directori deis mo
duls professionals i les dadcs de l'experimentació i al senyor Antonio 
Rueda Serón, director del Proyecto de Renovación de los 
Contenidos de f'ormactón Profesional (MEC), la seva amabilitat en 
deixar-nos reprodu ir el rcsum de la metodologia d'daboració del 
cateleg de títols profcssionals. 
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L' experimentació de la 
F ormació professional 

Francesc Rancha' 

IDEES PRINCIPALS 

1. Concepte d'experimentació 

Quan parlem d'experimemació d'un determinat fet o circumsran
cia hom pensa en !'aplicació d'una metoclologia experimental encami
nada a la resolució d'una determinada qüestió o problema. Evident
ment l'expcrimentació deis moduls professionals no ha estat un 
procés experimental, en el sentit esuiete de la paraula. 

En línies generals un metode experimental implica el seguimem 
de les (ases següents: 

a) Fonnulació explícita d'una hipotesi de trehall sobre uos efectes 
espcrats. 

b) Determinació de mesures fiables de les variables dependents. 
e) Modificació d'una o més variables independents, Fer a mostrar 

un cfecte causal direete sobre les variables dependents. 
d) Control de les variables externes que no són pertinenu a la 

hipotesi experimental. 
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En el nostre caS,una possible aplicació del merode experimental,i 
no rúnica, podria resumir-se de la forma següem: 

-Hipótesi de treball: 
El nou model d'Enscnyamcm Tecnico-Professional facilita més 
que l'actual sistema d'FP la inserció professional deis alumnes en 
el sistema productiu o món del treball. 

- Variable dependent: 
Grau d'inserció professional de l'alumnat en relació amb els estu
dis cursats. 

-Variables independems: 
Grau d'cncaix de les propostes formatives amb les necessitats de! 
món del trebal!: 
a) Pe! que fa als continguts formatius (caraleg de títols professio

naIs actualitzat). 
b) Pel que fa a l'oferta territorial (mapa professional,cncaix 

d'oferta i demanda). 

-Variables externes: 
a) Formació del professional. 
b) Recursos materials. 
c) Informació i orientació als alumnes. 
d) Informació i panicipació del món del treball. 

En l'experimentació del nou model de Formació Professional s'ha 
dissenyat aguest nou model, per tal dc garamir un millor encaix amb 
el nou model de formació general (ESO i BATXILLERAT). 
AItrament s'han desenvolupat un seguit de títols experimcmals amb 
la finalitat de provar-lo. 
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MOOULS PROFESSIONALS EXPf. RlM ENTALS A CJ\TALUNYA 

HORES 
Mi>dl<b fu/mú;",,,I¡ at rlM/J] D.O.G.C. Tot,,1 L~,ú",. Priuriql<tl 

• Agro -pecul.ria O. 4.5.R9, Núm. 1142 d. 12.5.89 1.100 900 "" ,. Aunl",-, c..,mcrcial o. 4.5 .89, Núm. 11 .2d~ 12.5.8~ '" ,SO "" ;. Auxili.o.r d'Oficina o . 4.5.89, Núm. llU d. 12.5.89 '" 750 '00 
•• CooJec.ió Indumial o. 4_5J!~, Núm.. 11U de 12.5.89 1.100 900 ' 00 , Auxiliar d' Adminimació O. 7.5.'l2, Núm. 1598 d. 25.5 .92 '" '" '00 

¡Gestió ,. Iruu.HxiollS d" ,,¡gua. 0.)(1.4.90, Nüm.1291 d. lB.'IO >'000 '" '00 
G .. i Caleh«:ió ,. M.ntenimcnt Indumial O 4.5.89, Núm. 11.2 de 12.5.89 1.100 900 "" •• Op<=dor Qulmie O. 4.5.89, Núm. llH d.12.5.8'1 1.100 900 "" , Recepóó i S-ervcis Tunuic. 0.30.4.90, Nú m. 1291 de 14.3.90 /.040 ." '00 

>O. Auxilior Jurld ic 0 .30.4.90, Núm. 1291 d. H .5.90 '" 'SO ' 00 
U. Hotderi> Remun-nt-Bar O.30.HO, Nüm.1191 de 14.5.90 t.iJ.40 ." 200 

". Hot.l.ria-Cuina 0.30.4.90, Núm. 1291 d. 14.5.90 1.040 .., 20' 
n. P!anx.o i I'i..!,un d. V.hiclcs 0. 30:4_90, Núm. 1291 d. 14.5.90 1.100 900 '00 
". Producció d. Puntes O 8.4.91, Num.. 1431 d. n.4.91 \.100 900 "" n. Pesca Li(oral O. 8.4.91, Núm. lH} den.4.91 '" '" '00 
OO. Miquines_Eines O 8 .•. 91. Num.. 14n d. 22.4.91 !.lOO 900 '00 ". Auxiliar d'loJ.rm,ria O 7.5.92, Núm.. 1598 d. 25.5.92 1.100 900 "" ... InsuJ ·J.dor/manltnidor o. 7.5.'12. Num. 15':1S de 25.5.'l2 '.000 .00 ' 00 

EJectric 

". FW1.ru. j Mobl. o. 7.S.'l2, Núm.. 15'18 d. 25.5.'12 '.000 '00 '00 
20. Porruqueri. O 7.5.92, Num. 1598 de 25.5.92 1.100 900 20' ". Mecinic de l'automQl)il o. n.92, Núm. !S98 d. 25.5.n 1.100 '" ' 00 
>2. Mccanit7.a1 de la FusL1 O. 1.2.9J, Num. 1714 <k U.9! '" '" ' 00 ". lnscaHació; Manten;mrnl o. 1.l.9}, Num. I l B de U.'U 1.100 900 '00 

de JacdiIl$ 

" Paleta O 1.2.'U, Núm. 1714 dt !.3.93 1.100 '" '00 
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MonULS PROFESSIONALS EXPER1MENTALS A CATALUNY A 

HORES 
MiJds.L PToftIJion.1s de niwU J D,O.G.C TOI.I Lta;"es Pr¡,etiq"t. ,. Ajudam Tecnic de L:aborotori O. 4.5.89, NUm. 1142 de 12.5.89 9>" "" ''''' ,. Compubilitat i Gc,ti6 o. 8.4.91, Núm. 1433 d~ 2204.91 "" '" ''''' ;. Administnciú Empreurw o. 8.4.91, Núm. 1 433d~22.H[ "" "" ,"" • Delin""c>ó Indumi:oJ R. 1.2,93, Num. 1114 de 1.3.93 1.100 "'" ,"" , Equip.lnlorrnltia o. t.5.1I':I, Núm. 1tilde Il.~~ "" "" "'" 6. Si.temes Automltia O. 8.4.91, Num. It33de:2H.91 LOCO 800 "'" ,. Tecnic Comtrd~ O. 4.5.3'1, Num. 1142 de 12.s~ 9>" '" "'" •• Prognmació d'lnform!o.tica o. 4.5.89, Num. 1141 de 12.5.89 "" '" ''''' de Genió , Come~ E:nerior 0.30.HO, Num.1291 de 14.5.90 LOCO '''0 "" ,,,. Informa<::ió i Atenció al Públic O . 30.4.90, Num. 1291 de 14.5.90 "" 

,,, ,"" 
" Mitjan! Audio-visu.l. 0.30.4.90, Num. 1291 de 145.90 "" "" ,"" 
U. Tccni.: en Confea:ió de Teixi ... O. lO.4.'Kl, Num. 12')\ de 14.5.90 1.100 "'" ''''' B. MediAmbiem O 8.4.91, Num. H33 dt 22.4.91 1.100 "'" "'" ... Te<rn.: ell I'UIlÜW O. 8.4.91, Num. 1433 de: 12.4.91 "" '''' "'" " Instal·lacions Frigorífiques o. 8.4.91, Num. 143J de 1204.91 1.100 "" "'" i de Clim .. itució 

" Composiriód'AruGrif"lues O. 8.4.91, NUm. 1433 de 12.4.91 "" '''' ''''' 17. Automod,¡ O. 8.4.91, Num. 1433 de 2H.91 1.100 "'" ,"" 
18. Honofruticuhura o. 7.5.92, Num. 1598 de 25.5.92 !.lOO "'" ,"" 
19. Aniviutl SO<;io-cuhurm o. 7.5.92, Num. 1598 de 25.5.92 '.000 "''' ''''' ,,,. Secretorio< Exccutiu o. 7.5.92, Nurn. 1598 de 15.5.92 1.100 "" ,"" 

Multilin¡¡Ü. 

". Industries Alimentanc. O. 1.5.92, Num. 1598 de 15.5.';12 1.100 "" "'" n. F.bOc..<i6 M«uuea ~ 1.2.93, NIlm. 1714 de I.J.'n 1.100 "'" ,"" 
" F..ducador Inf~nliI R. 1.2.93, Núm. 1114 de 1.3.'t3 1.100 "'" "'" H. Reali~ó, Proou,eió i R. 1.2.93, Núm. 1114 de 1.3.'t3 1.100 "'" "'" Opcncions d~ Progr.lmCS 

Audio-.iJulls 
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La variable dependent, grau d'insereió professional de I'alumnat, 
no s'ha analitzat per tal de trobar la relació amb les variables indepcn
dents. Aquesc fer esta motivar per la dificultat, per part del sistema 
educatiu de fer el seguiment de la inserció, d'aquests alumnes després 
de finalitzar els seus estudis. 

Amb referencia a la variable independent, s'intenta en I'aetualitat 
trobar una oferta formativa molt propera a les neeessitats del món del 
creball, i aproximar a més, l' oferta a la demanda de formació. En efee
te, hi ha dos aspectes fonamentals que marquen un cen valor afegit i 
que són realment diferenciadors d'un model respecte de l'altre. El 
primer fa referencia a la dcfinieió del concepte de competencia pro
fessional (coneepte desenvolupat més endavant en aquest llibre) e! 
qual va associat a la definició dels nous títols de formació professio
nal; i el segon tracta de la característica del nou model que separa 
d'una forma clara el coneepte d'escolarització del de professionalit
zació, i per tant que es pot ajustar molt més I'oferta a la demanda for
mativa de formació professionaL 

Les variables considerades en aq uest cas com a externes, tenen 
com a jusrifieació d'aquest tractament el fct que la formació del pro
fessorat, els recursos materials i d'altres, són aspectes molt impor
tanrs en vista amillarar qualsevol model d'FP, i per tam no s'haurien 
de relacionar amb l'assoliment de la hipotesi inicial. 

Per tant podem eoncloure que més aviat som clavant d'una prova i 
aplicació d'un nou modcl de Formació Professional, obligats pd ean
vi de model educatiu, que no pas davant d'un proeés experimental en 
tota regla, el qual pogués donar suport o rebutjar la hipotesi inicial 
sobre l'esmcntat model de Formació Profcssional. 

2. Grau d'utilitat d'aquest procés «experimenta},; 

2.1. Coneixement del nou model de Formació Professwnal 

Eo un procés Icot pero continuar els diferents estaments que for
meo part del sistema educatiu han anat implicant-sc en aquest procés, 
uns pel convenciment que el canvi de model és bo en general i d'al
tres per la necessitat de complir els prcceptes normatius derivats de la 
LOGSE. Es pot afirmar que gracies a aguest procés experimental, 
avui en dia tothom relacionat amb e! sistema educatiu coneix, en lí
nies generals, que és i que significa el nou mode! d'Ensenyament 
Tecnico-Professional. Aquesta fase experimental ha estat comple
mentada, entre d'altres, per diverses aetuacions de difusió generalit
zada sobre la reforma del sistema educatiu, en general, i sobre la for 
mació professional en particular; coneretament entre man;: i maig de 
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1990 es van fer 612 conferencies a 5Jpoblacions i districtes, impani
rles per 155 professionals. 

D'altra banda, i pe! quc fa al professorat que ha d' impanir mOduls 
professionals, es va fent, a prineipi de cada curs, la setmana de forma
ci6, per la qual ja han passat 455 profcssors des de l'any 199 1. 

Una altra considcració a tenir en compce és que aquest procés ex
perimental ha servit pcrque totes les unitats de l'Administració edu
catÍva a Catalunya coneguin i valorin aquest procés experimental per 
tal de fer front a la fase d'implantació futura d'aquest nou mnde! en 
els centres de secundaria. 

2.2. Procés d'adaptació progressiva deis centres expenmentals 

En general,per a tOts el centres de secundaria que varen optar per 
I'expenmentació deis moouls professionals i se'ls va au toritzar, 
aquest procés experimental ha representat una progrcssiva adaptació 
al nou model de Formaci6 Professional, han anat ajustant poe a poc 
el currículum, ['nrgan.itzaei6 deis credits, els recursos materials i el 
professorat per tal d'ap ropar-se cada vegada més als objcctius mar
cats per a cada mooul professional. Malgrat que no en tots el casos els 
cenrres estan plenament satisfets del proeés que han seguir,es pot 
afirmar que practicamenr cap d'ells no eliminaría aquesta via de canvi 
i renovaeió de la Formació Professional. En aquests anys d'experi
mentació, quan s'ha produit el tancament d'aJguns moou[s professio
nals ha estat per la manca d'alumnes per a poder impanir el modulo 
L'analisi d'aquest fer ens porta a afirmar que hi ha dues causes fona
mentals : 

a) Doble oferta de formació professional en molts centres. La 
formació professional tradicional i a més e!s moduls professio
naIs, per tam no hi ha, en aquests casos, suficient demanda de 
placcs de formaci6. 

b) Oferta de títols experimentals muir limitada, {al com hem vist 
en les anteriors relacions, que ha provoeat no poder criar 
l'oferta formativa més adiem en cada cas, en funció d'unes de
mandes de formació professional adaptades a les necessitats de 
cada entom. 

2.3. Oferta professiona/itzadora en els centres de batxilleral 

Pe! que fa als centres de SUP que han experimentar moduls, un 
8% respecte als d'FP, aquesta. cxpcrimentació els ha representat, en
trc d'altrcs aspectes, la possibilitat d'obrir les portes a la professiona
lització deis seus aJumnes. com a via complementaria a l'accés a la 
Un.iversitat. Per a aquests centres mo ha componat: 
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- Formació del professorat en temes curriculars. 
- Pressupost per a equiparnents. 
- Inserció profcssLonal deis alumncs. 

És evidcm que aquests ilvamatges s'han ofert igualmem als cen
tres de BUP i als d'FP. 

3. Evolució del procés 

Vist des d'una perspectiva general i sense entrar en la trajectoria 
particular de cada centre, es pot afirmar que el procés experimental 
ha passat per tres fases de desenvolupamcnt. 

3.1 . Fase inicial 

Aquest procés va comen~ar el curs 86-87 quan el Programa 
Experimental de Reforma Educativa de! Departament d'Ensenya
ment va fer un primer disseny d'estructura organitzativa en moduls 
professionals. Va ser per a donar resposta a la sortida professional 
deis alumnes que, amb t 6 o t 8 anys, volguessin incorporar-se al món 
de! treball un cop cursats la secundaria obligatoria o e! batxillerat. 

En concret el treball va consistir en : 
a) Organització: Estructurar la proposta organitzativa deis mo

duls professionals en les arees següents; 

- Area tecnologico-practica. 
- Area de formació laboral. 
- Area de practiques a les empreses. 
- Area cultural i d'educació física. 

b) Currículum: Dissenyar e! currículum d'uns determinats mo
duls professionals. En aquells moments, més que no pas buscar una 
determinada resposta a demandes formatives, e! que es pretenia era 
assajar e! mode! amb aquells moduls que es poguessin aplicar en al
gun centre on fos factible dur-los a terme. D 'aquesta manera van 
apareixer quatre moduls profcssionals de nivell 2: Agro-pecuaria, 
Coruecció industrial, Manteniment industrial i Restauració pietorica. 

Aquesta oferta inicial va anar creixent, tal com es por observar en 
e! quadre següent sobre la implantació eronologica deis moduls pro
fessionals experimentals. Ja en ei curs 92-93 e! cataleg experimental 
constava de vint-i-quatre moduls de nive1l2 i vint-i-quatre de nivell 
3. 

Aquesta fase inicial va durar fios al curs 88 -89. 
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I/>1PW\NT ACIÓ C RONOLóGICA OEl S MQOULS PRO I'ESSIONA LS EX I'ERIM ENT ALS 

C URSa1-38 

MÓ<i.J¡2 
Agm-pec .. in. 

Res,ourKió Picto!.ric>. 

To,. I: • 

.... 
M6doJs1 

Agro-pecuaria 
A~xili>r Comerci.l 
Auxil iu d'Ofioi o. Teeni" 
Confecció Indu m i. 1 
Docum . .. taci<\ Admini" .. ,iv. 

i Üp<rat"ri. J. T.dm, 
ElectrOc i, .. del'A."o'''''bil 
InmHociotu d'Ai~ ... i C .. 

Mecini", j Elemici,., d. 
MOIOCicl .. es, 

M,,,,,,,,,imtn, indu."iol 
Operador Qul",ic 

TecIDqua 1''''1>""""" 

" 

M6dul,2 
Agro,pec uari. 
Auxili ar Comerci,l 
Auxilior d'Oficin. T« nica 
Confecció Indumi. l 
Documen.oció Admini",,,iva 

i Op .... '",ri. d" 'f«I ... , 
Elec"iei,., d. l'Au'omObil 
In ... l·locio,,", d'A,guo, G .. 

i CaI.I.cció 
Meciru.,. i Elearici .. , d. 

Motoc'cI«eo. 
M ... 'en;men, indus,rial 
Üp<rador Quimic 

Recopció i ServeisTuri"ics 
Aux'li .. JuridOc, 
Hot<leri. R.",u,.n,-Ilor 
He,doria_Cuina 
Plmx> i Pintun do V,hiel" 

" 

.,.., 
MMMI,} 

Agro ,pecuin. 
A ... ili ... Comorci. l 
A,,~ilior d'Olicin. Teenic. 
c'l nl«eió ¡ .. <lumi.l 
Ooc um . .. "ci6 Administr.¡i,'. 

i Op,,",I:>'" de T « 1 .... 

1 ... ,aH .. i"", d'A'g"" G .. 
i C.ld.c<i{, 

Mo,,'tnimen' ¡ndus',,;'" 
Op.rulor Quimic 

Rcoepció i ~"",i. T .. <i.tics 
Au.i~ .. Ju,(clic. 
Het" .... i. Rest • .,ro.m -Ilar 
Il o.~ .... i. · Cuill' 
PI.n .. i Pintura d, Vehi,le. 
M,dnic. d, l'Au tomobil 

Protlucció de Plan¡« 
Ptta Li.o.oJ 
Miq ....... -Ei .... 

" 

91-91 

M6d..J,2 
A~t"O-p~cu.ii,i. 

A,,~i1i ", Comoroi.l 
Au.ili .. ¿'Ofiei" o TCc rlic. 
Confecci6Ind .. ",i.1 
Auxili ar d' Adrnini",,,i6 

iGmió 

I". .. ].]";on. d'Ai,,,. i G .. 
ic:.kl.""ió 

:>'hn,enim.n. indwuioJ 
OperadorQuimic 

Rccepció i Scr.ci.Tu""ic. 
Auxiliar Juridic, 
Ho"I"';. R .... uron'·B .. 
Hotdtri.·Cuin. 
PI. nx. i P,ntu", de VohicJ., 
Mo .. "run\en ~' Rep."",ió 

J . V.hieles 
P",Jucoi6 d. Pl.n'u 
P<K' Li,o .. l 
Miqui .... -Ei .. u 
Fw, .. i. 
Auxili., d'lnf .. m.ri.a 
P'''lIqueri. 
¡ ... ,.Ilacio ... Elk . riq"". 

" 

M6dul,2 
Agro·pe<uiri. 
Auxili. r Comerc;.l 
Auxiliar d'Oficin. T«nic. 
Confo<oci6 Irxi.",i. 1 
Auxilia, d ' Admi .. i"nci6 

i C •• tió 

Insto l·lacion • .l'Aigu.' G., 
i C.lofaeci6 

M.nteni .... n' ind .... ".l 
Opn-.do, Quúnic 

R=pci,s i s..v.i. Turí"i<'t 
Auxih, Jurídic. 
1-Iol<I .. '.I("',""1"1""llor 
Hotel. ri . _C .. in. 
Pbn .. ¡ Pintura d. V,hiel .. 
M. ntmimem i R. p .... ci6 

d. Ychid •• 
p,<><I,,"ciód. rla,,~ .. 
1'...,. Li,or.l 
Miq"in .. -Ein .. 
Fu .. ",;" 
Auxilio. J ' lol.""",i. 
P.nuqlKrIo 
1 ..... H .. cions EI<c',.;q .... 
11I$t.1·l=ió ¡ M.nle" imon, 

<kJ udin . 
1'.1" • 
....,ec.~ i t .. t d. b Fu", 

H 



CURSS7-U 88-119 

MóJ~/d 
AjuJan, TOenic de Lobontori 
Compubilim i Admi" i",,,,,ió 

.1.1. Peli .. ¡ Mi. ja .... I'.mpr-n>. 
Oi, .. n1 [nd .. " rial 
f..quipo ["ro ..... ,i'" 
Man.enimtnl d'Au!O"..ü,mes 
P..ognm..:ió d 'inform'lic. 

de GOlió, 
Robbtica i AUlomlo,;c. 
T«n;c Come,cial 

• 

9Q-91 

MóJ .. ÚJ 
Ajudan, T«nicde Labor","'; Ajudan, TIc" i.d. J.abomo.i 
Comp,abili .. , i Ad mini",ació Compubili.", i Ge.,ió 

.1.1. Petí .. í Mí'jana Emp..- Admini"ueió Empr .. uial 
Oiucny IndU>tri.oI Di ..... y [ndu"rial 
Equipo l .. fonni, icJ Equipo loron";"i,,, 
M.nteniment d' Auto""",i,,,,,,,,, 
P'ogromació d'inlonnil'" 

de Gc.,ió, 
Robbb"" i AU\Om)"i"" 
'«<ni< Come.';"1 
Com<11; Exterior 
Infonruoció ; A ..... ció .1 PUblic 
Toenie en Confcaió Ind .. "rial 
Mi.iaR_ Audio-vim. h 

" 

P'ogr;onuci6 d'informli.ico 
d. Gatió,-

Tocnic Com.re .. 1 
CO ..... rt E.. .. rior 
lnfonmció i A"nció 

,1 PUblic 
T«nic en COnfoeeió Indullri.1 
Mi.j.", Audio,.i, ual¡ 
Su,...," A"'<)m •• iu 
Medi A",bient 
n.nie en f"",oci, 
In",\-l,clon' frigorífique. 

; de Clim,,,i tuci6 
Compo.ici6 d' M!> Grl fiqu e. 
Automoció 

" 

91-92 

Ajud ... , '«<nie d. Labonturi Ajud ... , .",ni. de l..abo .... o,; 
Comp .. bili ... , i Geslió Comptabilitat i Ce"ió 
Admi .. inrui6 Emp<esuial Administració Empraari.tl 
l)i.cny Ind,,<tri.l O,-ny Ind" ",i.l 
Eqo.rip$ lnfonnlotics Equip:! lnform.lti", 

1'"" .... ",";6 d'infi rm',ic. 
d. Gc.tió.-

Prognnuci6 d'inf<>nni.ica 
de G •• ';6. 

Tknic eomere;"l r"",ic Comercial 
Com .. ~ [ .. eriol Com .. ~ E...eriOl 
lnlo,m..:;'; i A' ..... ió Info.-m.eió i A.e ... iÓ 

al PUbli. .1 PUbl;,; 
Thnie en Confccc;ó d.Tcixi"roen;c e .. Confec.ió d. Tci..i" 
Mi,;. ... Audio-vi.uaJo Miljan. Audio-v;'u. l. 
Sil1.m .. Autom";"o Sisoem". Auromo,;". 
Mwi Ambient Medí Ambi<nt 
TknÍl: en Farmooi, Tknio.n F1rm .. i. 
Inml-l .. io1lS f, igoríflqu.. I"OI01-l ... ioO$ Fri~orí¡iquu 

i de Climotitz1c ió id. Clim>ti,zoció 
Comp",íci6 d' A", Grl.fiq u .. Compmició d-A"" GrOfique. 
AUlorn<><ió Autonloci6 
S,e reu,i., Executiu 

Muhil ingüc 
l"dús,rie, Alimen",i" 
F.br¡~", i 6 Medi n; •• 
Anin\1ci6 :),Xio_cultun l 
I-I orlof",ticultura 

" 

Secretari . , h «:ul iu 
Multil ingüe 

¡"dú'lrie' Alimentir;", 
F.br;coció M«:on;ca 
Aeti,i,." S<>cio-cultura1! 
Honof,uticu hura 
Rtalitl..1ció, ProduaiQ i 

O"", .. ion. de Pn>gnme. 
Audio_vi"ulo 

I'-<iuculorlnf ... til 

" 



3.2. Fase de transició 

El creixemenr deis moduls professionals va obligar a reorientar el 
trebal! en el sentit d'aproximar-se més a les característiques del nou 
model de Formació Professional i també per a donar un mínim pau
t~t normatiu. Tot aixo es va traduir, a panir del curs 89-90, en les ac
ClOns seguents: 

a) Millorar la coherencia d'ofenes formatives 

En aquest sentit es van reorganitzar determinades ofertes formati
ves, com per exemple: 

1. Unificació en una única oferta formativa de nivcll2 de tres mo
duls que respon¡en a professionalitzacions molt específiques, 
com és el cas del modul d'Electricitat de l'automobil, el de 
Mecanica i electricitat de motocicletes i el de Mecanica de l'au
tomobil, que en el curs 91-92 es van fondre en un de tccnic de 
nivel! 2 de Manreniment i reparació de vehicles, el perfil 
d'aquest molt més polivalent i amb més possibilitats d'adapta
ció posterior a les motocicletes o a d'altres vehic1es. 

2. Per al nivell 3 es van reconduir e1s moduls de Manteniment 
d'automatismes i el de Robotica i automarica en un de més po
livalenr anomenat Sistemes automatics. 

3. Reorientació del modul de nive1l2 d'Auxiliar jurídic (d'auxi
liar administratiu en l'ambit de l'Administració de justícia) en
vers un de més polivalent d'Administració i gestió. Cal fer 
constar aquí que, tal com es pot observar, la polivalencia de les 
ofertes formativcs és una de les característiques principals del 
nou model de Formació Professional. 

4. Finalmenr es va eliminar el modul de Tecniques pictoriques, 
més proper al camp professional de les anesanies. 

b) Nonnalitzaci6 del procés de disseny curricular 

Aquesta normalització va consistir d'una banda en ¡'elaboració 
d'una guia metodologica per tal d'orientar e1s tecnics educatius i 
d'empresa o institueions que van col·laborar en el disseny de les dife
rents ofertes formatives, i de l'altra a desenvolupar una seqüencia de 
trehall que, en síntesi, seguia les fases següents: 

1. Crear un grup tecnic de persones coneixedores del camp pro
fcssionaL Aqucst grup estava format en la majoria deis casos 
per tecnics d'empresa i/o professors de formació professionaL 

2. Definir, segons la guia metodologica, un esborrany de docu
ment sobre el disseny curricular corresponent. 
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3. Contrastar-lo amb els agents economics i socials més significa
tius en cada caso (*) 

4. Revisar el docurnem provisional en funció de les aportacions 
fetes per aqucsts agents. 

(*) Aquests contactes han abastar 26 dircccions generals de 10 de
partarncnts diferents; 19 entitats dc l'Administració local; l'INEM; la 
Cambra de Comen;:, Indústeia i Navegació; negaos superiors o secto
rials de les organitzacions economiques i socials laRt empresarials 
(33) com sindicals (8); 14 institucions univcrsitlries, 13 co¡'¡cgis i 35-

sociacions professionals; i 33 empreses singulars. 

Aquest procés ha estat útil pcrque ha ajudat a defin ir la metodolo
gia general per a la dcfinició deis títols de formació professional a ni
ven estatal. En aquest sentit s'ha de dir que des de l'any 1988 s'esta 
participant activament, en I'ambit curricular, en el Comüe Tecnic de 
Formació Professional en el qual participen la Oirecció Gcncral de 
Formació Professional Reglada i Promoció Educativa del Ministeri 
d'Educació i Ciencia i les Administracions educatives de les comu
nitats autanomes amb competcncics en educació, per tal d'establir el 
nou catileg estatal dc tÍtols de formació professional i els seus aspec
tes complementaris, com ara la correspondencia amb la formació 
professional no reglada, l'adscripció del profcssorat a les noves espe
cialitats derivades del nou currículum, els espais ncccssaris i d 'altres 
temes. 

e) Generació de normativa 

Per tal d'c1aborar una regulació mínima regulació del procés ex
perimental es va haver de generar una normativa específica per als 35-

pectes següents: 

- Pracés d'autorització a naus centres per a oferir mOduls. 

- Provcs d'accés directe als mOduls professionals per a alumnes 
que no disposessin de les condicions academiques neccSsanes. 
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Procés d'2Utorirució de no ... Modulo Ptol ... iorul. 

I 
OC DE I'I.ANIRCACrÓ ESCOLAR 

I'ropoOlO 

I 

PltOPOSTA DEL CENTRE EOUCATlU , 
P,\i<;ió .Ia OELEGACIÓ TERRITORIAL (11 .. Ioeció) • drrtC dtl respoo.<1bl. <1, Pl.nifl<:oció 

en cad. 01' 110 de r. ln.~ci6 

I 
OG O'OROENACIÓ IINNOVACIÓ EDUCATIVA 

(Stn"; d'Ordu.ei6 CurA;ul" 
Stnri d. I"rog ... mes EKob, T rd>.oll) 

I'ropus!. 
I 

OEC¡S¡6 

DG DE PROFESSQIlAT I CENTRES DOCENTS 
(emir., públics) «(;tn1'CS priva!» 

I 
--Smei do proIesrolr11 

I 
-~.; ck e pllb~a 

I 
Propwta 

I 

'U\<>fÍl...:i6 denepció: OOIifimi6 • la DT _ notifnoo 
"",d~ .lcenL .. 

~ AOI\jfltXi6. lo DT -+ llQIifocui6 -+ Compro .. ci6 nucncu--+ Auc(>riuwó -+ Elaboroció Ordre 
: al cmu. la mínima i alna dcii"¡Ii~. (DG P",f • .,oral) 

(OG Prnfmom) 
1lG d'Onkmció: inici .umo~OIt ~ (SO Curricular) 

indu,i6 OC<OOl1$ d. fornució (SdG d. Fooma6 dtI P,ofctlont) 
«Imu,,;.:.d6.I, ln,p=ió 
,rnal;\uá611in. <lper;m<fltl l p" • infor m1ció i ptf , pu¡¡¡i,.dO<1l 



MDDULS PROFESsrONALS 2 

REQUlSrrs D'ACCÉS 

... Mínim 18 ,mys 

• A,reditar, un 
any de treha!! 

• Supnar la 
prova d'accés 

TRAMITACIÓ 

1. PREINSCRIPCIÓ 
AL MODUL 
PROFESSIONAL 

ON? 
-En el centre on vulgui 

cursar el mOdul 

QUAN? 
- Oins el period~ ofici¡1 

dc preinscripc::ió 

CONTINGlIT DE LA PROVA 

Consura d .. oontingUls de IC$ are1!1i .'egilents: 

-Area de LLENGUA 
-Area d'IDIOMA ESTRANGER 
-Areade MATEMATIQUES 
-Atea de CltNCIES DE LA NA TURALESA 
-Area de Cl.I:.NCIES SOCIALS 
-Aru TECNOLQGICA 
-Aru d'EDUCACIÓ VISUAL 1 PLASTICA 

2. INSCRIPCIÓ A LA PROVA O' ACCts 

ON? QUE CAL PRESEN-
TAR? 

-En el centre públie -L¡ ~ol·licitud que 
aUloritzat trobarcu a tOU els 

centres que hn 
mOduls 
-F~dclD.N.I. 
-Document acrediu-

liu d'un any 
QUAN? d'¡ctivitat laboral 
lñ 1'1 al 30 d .. juny -Currkulum 

3. REALmACIÓDE LA PKOVA D'ACCES 4. FORMALlTZACIÓ 
DE LA MA TRfcULA 

ON? QUE ES POT DUR? 
-En el c .. ntr .. púhlic 

autorit:ut on s'ha -Calculadora no prugra-
f« la inscripció mable 
a laPROVA 
D'ACCÉS 

- Per a OibuixlDisseny: 
QUA N? escairc, canabó, regle 
El dia 8 de setembre de ¡;raduat, compas, goma 
de 1993 d'esborrar i lIapis 
MatÍ 
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MOI)ULS PROFES$JQNAL.S J 

KEQUISITS D'ACCts 

• AcreJit>" ~n 'ny"" 
"..0.1\ 

• Sup<n< lo prov' 
,1'.« .. 

A) PARTCQMCNA 

P",. «>tJ d, mMul.) 

- Ll,"s ...... ,.1.00 

-LIrn¡;wr eo>t.u .... 

- ldionu. ... rang<1' 
( ..... Ib., Fr",do) 

- H;><I><¡, oOnlcm¡><><ln" 

PRQVf.5 O'ACCtS ALS MODUL.S I'RQ I'c.sSlONALS EXl'EKIMEN'rAl.S DE !'l'lJ 

CONTINGUT DE LA PRQVA 

11) PART ESP ECIFICA 

OPeIÚ · ... • OPeIÓ . O-
_ o.l;, ... rió 1..J ..... , .. 1 
- I!qu;polnfornmic. 

c.I f..., -Si.«m .. A"'omitó<> C.lkr. 
- 11<oi< rn Coni<eció d. T ri,it, ,. M."ml.~q"<I _ 1 n,uH.á",,_. F";~ot{j"1u" i , Di,,,,"y _ ).Ii,j,n, AUlIio·v;,,,,), (1) , To<oolo¡;i. C!i¡n., i,,,,io , Forma i _ R" li,u<i<I, r ",du«ió i 

indwtriaJ - Au'om<>t:i6 irtUtgc Üp<'o<i.ons d. P,o¡;"",,,. , Oibuix 'teO'" - 1'.I>,i",i6 Medo"', , E'p,."i<\ Auuio·"i.",,1I (1) 
_ Mi,;"II, AL>di.,. ...... II(I) p.r"o--plbtio .. - CompcoiciO d' Alu G,O/iqu, • 
_ M"¡i A.oo;m' (1) 

OPeIÓ ,. OPeIÚ · I!· 
- P"",""'u<ió d'lnfomiliiu 

Cal fu: "" <m,ió(l) Dlf"", 
- Thni, eom.<:«ial ,. M,"m,-t iqu" -CO'""_ b",io.- , """,logi, _ M,;vi .. " SOOo-C""U'''' , G",i ó -C""' l".bili .. , i G,,,i6 , Exp,-.,,,ió _ IlJ1Xodo,l nflo,il 

cl'.mp" .. _ AU tllioi.",,,;'; Emp,,,,,ri.1 g,;fioo-pU"",,, , [,ono",;, - R •• li ... "i<I P'oou«i6 i Op<,acio"" 
d. [""",ti,,,.. A"dio·vi .... t. (1) 

,. fu-taJi .. iu 

oPe[Ó-C· OPelÓ · F. 
- 11<nic " nForntho 

Cal fcr. _ A;"" ... , T .. ru, do LW""lOri c.I ¡"" 
- llottofruü".It.,,, ,. S<ton id","" _ Seo'<uci" Ex""ú Mul,i1inSÜ< ,. M.,..",atiqu<-I -¡,~I,;,u-i" Alim<n" ";'" """.,,~..- (An· _!"I"""",,i<I i ... ,,,,,i~ ,1 Públ i" ,. Bi o lo~i, - ["08o"",><:i6 d'l "f~'ntl.,k. Sil". o 1'",,"11 ) ,. Qo,mi" d.G ... ió l l) ,. Eco,",mi, 

M.uiAmbi,,,,{ l ) , Su.;iologia 

(1) Mi>d.l, qu< U trobon .n rnk d'""" o¡><i6 



- Normativa d'inici de eurs per a l'organització deis moduls. 

J.J. Fase final 

Des del curs 92-93 es pot afirmar que, tat ¡que normauvament el 
desenvolupament deis moduls professionals esta sota l'ambit de la re
gulació de !'experimentació, en realitat es tracta d'una implantació 
anticipada del nou model de Formació Professional. Aquesta afirma
ció esd fonamentada en tres fets fonamentals: 

(a) L'Ordre de 8 d'abril de 1992 (ROE del 5 de maig) tancava la 
possibilitat d'experimentar nous moduls profcssionals a l'Es
tar espanyol, ja que a partir del eurs 91-92 es va iniciar el pro
cés d'c!aboraeió del cacaleg base dcls nous títols de Formació 
Professional. Aquesta circumsrancia va fer tancar el cadleg 
experimental a Catalunya amb 48 moduls profcssionals entre 
el nivell 2 i el 3 deis 108 que, aproximadament, estaven en 
procés de disseny. 

(b) El curs 92-93 es va iniciar, per part dcl Dcpartament d'En
senyament, el proeés de definició del futur Mapa Escolar Pro
fessional per a tot Catalunya. En primera instancia pretenia 
situar, per famílies professionals, les diferents ofertes formati
ves de nivell2 i 3 deis centres públics de secundaria que hi ha 
actualment. 

(e) El matcix D epartamem d'Ensenyamem,a panir de la recs
tructuració organitzativa aprovada en el Dccret 222/ 1989 de 
12 de setembre i adequada en el Decret 57/ 1993, de 9 de man;:, 
va traspassant les compeú:ncies educatives referides a moduls 
professionals, del Programa Experimental de Reforma Edu
cativa al Servei d'Ordenació Curricular de la Dirccció Gene
ral d'Ordenació Educativa i a la resta de direecions generals, 
i a la propia Secretaria General amb la Subdirecció General 
de la Inspecció i la Comissió Asscssora de la Formació 
Professional. 

Per tanr podem concloure que tates les accions que es puguin 
prendre actualment des del Depanament d'Enscnyamcnt aniran més 
encaminades a una implantació anticipada del nou model de 
Formaeió Professional que no pas a una eontinuació de I'experimen
tació. 
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CONSIDERACIONS SOBRE 
PROBLEMÁTIQUES PUNTUALS 

A connnuació revisarem les qüestions més rel1evants, dios del 
comext de l'experirncntació, i farem una valoració qualitativa i sub
jcctiva al voltant deis seus aspectes més significarius. 

1. Des del punt de vista del model 

a) Relaci6 entre eh nivells 2 i J 

En general, !'cxperimemació ha servit per afer entendrc que el ni
vell3 no és un eurs d'espccialització del ruvc1l2. Per a passar d'un ru
vell a un altre cal una fase de formació general amplia com la que ofc
reix el batxillcrat en les diferents modalitats. Tanmateix el nombre 
d'alumnes de la fase experimental que ha seguit aquest itinerari ha es
tat poe significatiu (caldria fer un seguiment d' aquest ¡tinerari en els 
centres experimemals). Pcnsem pero que una vegada cxtingit del tat 
¡'actual sistema de formació profe.s.sional, i en situacians de crisi 
economica, sera freqüent que els alumnes un cap cursats els cicles 
formatius de grau mirja (substituts dels M P-l ) scguiran algun tipus 
de modalitat de barxillerat, amb perspecrives de cursar un cicle for
mariu de grau superior (substituts deis MP-3) o bé anar cap a la 
U niversitat. 

b) Accés directe des del món del treball 

Aquesta opció, propia del nou mode!, ha tingut una incidencia 
molr desigual entre el nivell l i el 3. En el quadre següent es pot ob
servar l'evolució en e! temps del nombre de proves d'accés a moduls 
professionals. S'observa que el nombre de persones presentades a les 
proves per al nivell 2 és molr inferior al de! niveH 3. Emenem que 
aixo es deu, entre d'altres factars, al fet que el ruvell 3 és una ofena 
formativa amb més expectarivcs socials i laborals que el nivell 2. 
Només en el cas que, amb el temps, es pugui garantir una veritablc 
inserció professional dels alumnes del nivell 2 es podran igualar les 
expectatives del niveH 2 i del nivell3. A m¿s a m¿s, tamb¿ ajuda el fet 
que avui en dia hi ha un percenratge major de gent jove amb un nivel! 
d'estudis d'FP- l sobre el d'FP-2 i, per tant, aquestes persones opten 
per accedir a un nivel! de formació superior, que en aguest cas és el 
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nivell3, equivalent a la FP-2 actual en el cas que puguin cursar i apro
var el modul professional3. 

Un alrre aspecte que cal ressaltar en aquesr apartar és que la mitja
na d'aprovars, en els diferents cursos, per al nive1l2 és al voltant del 
80%, mentre que pcr al nivell 3 és al voltanr d'un 60% . Aixo és de
gut, evidenunenr, al major grau de dificultar d'unes proves respecte 
de les alrres, pero també posa en evidencia la manca de resposta a do
nar un suport formariu en la preparació d'aquestes proves d'accés, en 
la majoria deis casos es deixa l'aspirant sense possibilitats d'una bona 
preparació per a superar-les. 

DADES DE LES PROVES D'ACCÉS ALS MODULS 
PRQFESSIQNALS EXPERIMENT ALS 

-Ambit: Catalunya 

A) -Dades de 1993 

Müduls profcssionals 2 
MMu]. profcs.;onals 3 
Totals 

B) -Dad,," prugr""s;v"s, eurs p"r eues 

Totals MMu]s 2,3 1989 
Totals MOduls 2; 3 1990 
Totals Müduls 2 ,3 1991 
Tot .. ls Moouls 2 i 3 1992 
Totals Moduls 2 i 3 1993 

C) - De.glossat:s, GUrs p"r cur. 

MMul.2 1989 
MMuls 2 1990 
MMuls 2 1991 
MMul.2 1992 
MMuls 2 1993 

MMu!. 3 1989 
MMuls 3 1990 
MMul.3 1991 
MMuls 3 1992 
Moduls 3 1993 
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fnsc:rits 

158 
820 
978 

Insmts 

43 
161 
530 
978 

Inscr-its 

12 
44 
8J 

158 

Insmls 

31 
117 
447 
820 

Presentats 
126 
599 
725 

Presentats 

38 
127 
433 
m 

Prncntats 

10 
38 
74 

126 

Prescntats 

28 
89 

359 
599 

Aptes 
102 
298 
400 

Aples 
16 
29 
87 

282 
400 

Aptes 
6 

10 
33 

" 102 

Aptes 
10 
19 
54 

224 
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A més de la via de la prova d'accés, també hi ha la possibilitat 
d'accedir als moduls professionals havent superat la prova J'accés a la 
Universitat per a majors de 25 anys, scnsc haver acabat els estudis; en 
el curs 92-93 hi van acccdir d'aquesta forma, 9 alumnes ah moduls 3, 
i 1 als moduls 2, en el curs 93-94 han estar, 16 per als moduls 3, i 1 per 
als moduls 2. 

c) Accés a la Universitat 

$'ha constatat durant aquest procés experimental que molts alum
nes de COU utiürzaven i utilitzen la via deis moduls professionals 3 
per a pujar la nota de la Selcctivitat, amb la perspectiva d'estar més 
ben situats per tal d'entrar a la carrera universidria desitjada. Aquest 
fet desvirtua completament la finalitat per la qual es van dissenyar 
aquests moduls profcssionals. Pensem que en el moment en que en el 
cataleg de títols definitiu apareguin cicles formatius que s'hagin de 
cursar en més d'un curs escolar, aquest problema es reorientara satis
factoriament. 

2. Des del punt de vista del currículum 

a) Adaptació del currículum 

En aquest sentit s'ha de dir que, observades les autorit:r.acions de 
moduls que durant aquests anys han anat apareixent en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, podem afirmar que la majar 
part de centres han hagot d'adaptar els programes farmarius en fun
ció d'una procedencia deis alumnes que no s'ajustava al nou model 
cducatiu (ESO i BATXILLERATS amb diferents modalitats), sinó 
que hi accedien i hi accedeixen alumnes amb FP-l, BUP, FP-2 o 
COU. Per tant és impossible ajustar-se a un currículum que esta pen
sat per a encaixar una fonnaeió professional de base situada en el 
tronc general (ESO i batxillerats) amb una formació professional es
pecífica, própia deis moduls professionals. Esperem que en la mesura 
amb que es normalitzi la procedencia deIs alumnes es podra anar ga
rantint un assoliment del currículum proposar. 

b) Organització del currículum en arees 

Al comem;amem, el eurs 87-88, tal com ja hem dit abans, es van 
organitzar quatre arees formatives: afea Tecnológico-practica, arca 
de Formació laboral, area de Formació practica en l'empresa i area 
Cultural. A més, per als moduls 2 (moduls professionals 1 fins al cors 
89-90) hi havia !'area d'Educació física. 
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LES .AREES DELS MODULS PROFESSIONALS EXPERIMENTALS 
ACATALUNYA 

Duram ¡'inie; de l'cxpcrirncntació, cursos 87-88 i 88-89 

M60ULS rROl'ESSIONALS 1 C'") 

CENTRE EDUCATIU (750 o 1.500 hor~,) I I EMPRESES (Mínim 100 h.) 

AREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA 
TECNOLÓGICO- DErORMACIÓ CULnrRAL D'EDUCACIÓ DE pRAcrIQUES 

pRACTICA LABORAL FlsICA ENEMPRESES 

~ ~ El ~ 

M6DULS PROFESSrONAL'i 2 (*) 

CENTRE EDUCA'i'lU (750 o 1.500 ho",.) I HIPRESES (Mínim 100 h,) 

AREA ÁREA ÁRE A AREA 
TECNOLÓGICO- DErORMACIÓ CULTURAL DE PRACTIQUES 

pRACTICA LABORAL ENEMPRESES 

~ El El 

(~) Al prine;r; de l'ex['<'rimentació el, Moouls Profess;on;¡l, v. n ser numents amb l'l id 1, A por
[ir del curs 89-9Q c'S numeren, rc'Spc",[iv~mcnl, amb el 2 i el3 
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LES ÁREES DELS MODULS PROFESSIONALS EXPERlMENT ALS 
ACATALUNYA 

A partir del cucs 1989-90 

M60ULS PROFESSIONALS 2 ¡ J 

CEI\'TRE EDUCATIU (750 a 'KIO hores) I EMPRE$ES {Mínim 200 h.j 

ÁREA ÁREA VE FORMACIÓ ÁREA PKAc..lIQUES 
TECNOLOGICA LABORAL EN EMPRESES 

~ EJ 
CAMPSDE CAMP.5 DE CAMPSDE 

CONEIXEMENT CONElXEMENT CONEIXEMENT 

• Tttno\ogiw-prklÍcs • s..!U! Iabor:ol • Tran\ióóalueb.ll 

• In\tru=nu1.: • O rganiu=ió dd tTeball • Tecnol<'>gico-practics 
• comuni""ció 
• científics • Dre! l.oboral o Instrumenuls 
• idiomitic. 
• ctc. • T ransici6 al treb.]] • Ahres 

o Organi¡zaci6 del • Economla bá,ica 
t,..,holl 

• InSlrum:ntals 
o IrnElicacions soci.o.ls 

de • profe .. ió • Implicacions sOcUl, 

o Solut laboral o Allres 

• Allre, 

El eurs 89-90 es va eliminar !'area Cultural deis moouls 2 i deis 
moduls 3 (moduls professionals 2 fins al eurs 89-90), i I'area 
d'Educació física dels moduls 2. Els motius d'aquesta eliminació els 
podem trobar en el fet que, quan es van dissenyar els moduls profes
sionals, s' arrossegava una herencia de la formació profcssional tradi
cional per la qual l'oferta formativa tenia una doble component; 
d'una banda els aspectes d'escolarització amb materies de cultura ge
neral enfoeades a millorar la formació generica dcls alumncs (huma
nística, llengües, etc .. ), i de l'altra els aspeetes de professionalització 
amb materies tecnologico-practiques i de formació laboral. 
Tanmateix, com que en el nou mode! d'FP dcsaparcix la componcnt 
d'cscolantzació deis rnoduls professionals, es va haver de reconduir 
l' organització de les arces formatives. Es van deixar aquelles que 
efectivarncnt recollien la component professionalitzadora: l'area tcc-
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nologico-practica i l'area de formació laboral, i van quedar les mate
ries com les llengües, historia, geografia, etc. concretades com a cre
dits dins de l'area tecnologico-prictica, per a aquells moduls en que 
des del mateix perfil professional es demandan com a competencia el 
tractamenr d'aquestes arces del saber. Per exemple, en el cas del perfil 
professional d' Agencies de viatges, la competencia en coneixements 
de Geografia i Historia aixi com d'idiomes són e!ements caracterís
ties de la professionalitat. 

Altrament, quan es tractava d'altres moduls professionals com per 
exemple els de! sector industrial, aquests contingurs no eren signifi
catius des del punt de vista professional, pero sí que ha eren, en 
aquest eas, el dibuix i la física aplicada, per exemple. 

e) Durada deis móduls professwnals 

Aquest ha estat durant tot el procés experimental un dels e1e
ments de més difícil comprensió per pan de les persones relacionades 
amb el món educatiu i empresarial. En una primera lectura la inter
pretació que s'ha fet és que cinc anys de formació professional es tra
dueixen en un curs escolar en el nou model. Davant d'aixo la respos
ta s'ha plamejat des deis aspectes següents: 

1. Els moduls professionals s'han de considerar com l'etapa final 
de la formació professional específica, entroncada en una etapa 
de formació professional de base i en una anterior de formació 
general, tates elles dins de la secundaria obligatoria i els batxi
llerats . 

2. La quantitat total d'hores de! modul professional és superior a 
les hores lectives de la part professionalitzadora dcls tres cur
sos de formació professional de segon grau. 

Al principi de l'experimentació hi havia dues opcions en el mo
ment de dissenyar e!s moduls professionals; una de 750 a 900 hores 
lcctives en el centre educarlu més 200 hores com a ITÚnim de formació 
practica en el eentre de treball; i l' alrra de 1500 hores lectives en el 
centre educatiu més les 200 de formació en centres de trcbalL La rea
litat va ser que els grups de treball que elaboraven el disseny deis mo
duls professionals s'anaven aproximam cada vegada més a les 1500 
hores, sense tenir en compte si, en e! fons, 900 hores eren suficients 
per a aprendn: uns determinats cominguts, amb uns recursos adients, 
una bona formació de! professorat i una situació de formació previa 
acceptablc pcr part de l'alumne; aquests i no d'altres eren e!s condi
eionants [enries sohre els qU:lls s'havi:l de treballar en el disscny de la 
durada deis moduls professionals. Aixo va portar a definir una dura-
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da estandaritzada d'entre les 750 i les 900 hores lectives per a tots. 
Acrualment aquesta problematica esta superada en pan, ja que en 
l'elaboració del caraleg definiriu deis cicles formatius la durada total 
de cada un d'ells ja eSta marcada en la seva definició estatal, osciJ.len 
entre les 1300 i les 2000 hores lectives inclosa la formació practica en 
centres de treball. 

3. Des del punt de vista deis alumnes 

Els mbduls professionals han rcbut una resposta moh variable per 
pan deis alumnes. En general podem afirmar que la resposta ha estat 
favorable davant el fet de no barrejar la fonnació general amb la for
maci6 professionalitzadora, malgrat que en determinars centres es 
fan crcdits que no estan eruocats cap a l'assoliment d'una competen
cia professional, sinó a augmentar la formació general deis atumnes. 
Aquesta qüestió, i el fet de cu rsar ofertes fonnatives que en bastants 
casos s6n alternatives a les proposades des de la FP tradicional, ja que 
apunten cap a nous perfils emcrgents (cas de Medi ambient) o a co
brir perfils no oferts fins ara (Planxa i pintura de vehicles), fan que en 
general el grau de motivació deIs alumnes que cursen els moduls sigui 
elevat. 

T anmateix s'ha detectat una certa desinformació o desorienta ció 
per pan dels alurnnes en cursar els moduls professionals. Aquesr fet 
ha quedar en evidencia en delerminats casos en que han cursat altres 
moouls professionals una vegada o'havien aprovat un de concrer. 

4. Des del punt de vista del professorat 

Les problemariqucs més significatives amb que s'ha trobal el pro
fcssorat quant als mbduls profcssionals es podrien concretar en tres 
aspectes: 

a) Manca d'estabilitat 

En efecte, hi ha centres on el professorat assignat a1s moouls pro
fcssionals no té pla~a definitiva. El professor es troba amb el fet de fer 
c1asse duram un curs escolar i, quan ja esta situar i pOI consolidar la 
seva funció docem dins del modul, canvia de centre i per tam ha de 
comenyar de nou. 

b) Formaaó especifica 

El fet de no disposar d'un currículum definitiu ha fel que les ae
cions de formació, en general i tret d'a1gunes excepeions, s'hagin de-
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cantat més cap a formacions de tipus general, normalment orientades 
a l'ií.mbit curricular. Aixo ha de canviar d'ara endavant, des del mo
mem en que comencen a sonir cls currÍculums definitius i que pcr 
tam es podran dur a terme accions formacives relacionades amb no
ves recnologies, nous sistemcs organitzatius, o tecnologies que fins 
ara no havien estat tracrades per la FP tradicional com, per exemple, 
la qualitat, els recursos humans, l'organització de la producció, el 
manteniment deis sistemes, etc. 

c) Programació del currículum 

Una de les claus sobre les quals se sustenta la possibilitat de rela
cionar la competencia demostrada per l'alumne i la detectada des del 
món del treball per a un perfil professional concret, és que el centre 
disposi d'una programació adiem, que dcfincixi UILS objectius, uns 
continguts i unes estrategies pedagogiques per a aconscguir aqucst 
encaix de competencies. Dones bé, per a assolir aquesta fita és impor
tant que el professorat disposi de més temps i dedicació per a dur a 
terme aquesta tasca, si no és aixÍ el procés continuara decantat cap als 
aspectes quc es poden ensenyar per pan del professor, més que cap 
als aspectes que ha d'aprendre l'alumne en funció de la competencia 
prcvista en el currículum. 

5. Des del punt de vista dels centres 

a) Estrategia de transformació 

S'ha observar, en general,una manca d'estrategia concreta sobre el 
procés de transformació d'un centre on, en principi, han de conviure 
dos models diferents d'FP. A aquest problema ha contribui't el fet 
que els ccntres no tenen un coneixement elar del mapa escolar profes
sional que s'esta elahorant actualment. Els centres han de coneixer, 
més que els moduls professionals autoritzats, les famílies professio
nals sobre les quals hauran de fer ofertes forma ti ves concretes, per tal 
d'ajusrar-s'hi i potenciar-les. 

La potenciació de l'oferta formativa tant pel que fa a recursos hu
mans com a materials és fonamental per a donar una oferta de quali
rat en formació professional. 

b) Places de practiques per a la formació en centres de treball 

EIs centres tenen prohlemes per a garantir un lloc de practiques 
per a !'area de formació en centres de [rehal!. Aixo, que és un proble
ma en l'actualirat, s'agreujad en el furor quan, en un mateix centre, 
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augmemi el nombre de moduls professionals/eicles formatius. En 
aguest sentit són importants les estrategies institucionals a alt nivell 
per a facilitar aqucst procés d'inserció profcssional dcls alumnes. 
Pero també és fonamental desenvolupar unes estrategies més loeals, 
encaminades a donar a coneixer el nou model de formaeió professio
nal i a establir contactes i coHaboracions amb el món productiu, per 
tal d'cstablir un cert grau de corresponsabilització entre el sistema 
educatiu i e! productiu amb la finalitat de potenciar !'esmentada in
serció professional deis alumnes. 

CONSIDERACIONS FINALS 

Si haguéssim de fer una valoració final sobre l'experimentació de 
moduls professionals hauríem d'afirmar que, malgrat les mancanccs 
d'un procés experimental, en el sentit estriete de! terme experimental, 
sí que és eert que e! propi sistema educatiu, en el seu eonjunt, i el pro
pi món dd treball estan ben situats, si més no quam a la informació, 
per fer from als reptes que representa un canvi de model de formació 
profcssional. Aixo en un moment en que tothom té clara la im
portancia d'aguest repte per tal de millorar un seguit de factors 
economics que aetualment estan en crisi. 
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DADES DE L'EXPERlMENTACIÓ DE MOOULS PROFESSIONALS 
CURS 19'13-94 (1) 

- Ambit: Caulunya 

a) Centres públies 

Ctntrtl GrupsMP-l MP-J s.= 

Barcelorul 1 Ciuul l' 17 " " Barcdoilllll Comarques 17 14 13 " Bai" Llobrega¡.Anoia 5 5 8 lJ 

Valles Occidental 7 5 7 12 

Girona 7 , ) 12 

L1eida ; 7 , lJ 

T:nngona 15 7 22 " Total" 71 64 87 151 

b) Centres pri\'au 

Centrts Grups MP-l MP-J s.= 
Barcelona 1 Ciutat 10 , l' 23 

Barcelona 11 Comarques 2 ) 7 10 

Baix Llobrq:at·Anoia 2 1 2 

Valles o.:cidenul 2 O 4 4 

Girona O O O O 

Llcida 2 2 ) , 
T;¡rr.tgona O 1 

Tota1s: 19 11 )4 45 

e) Total centres públics i prr.-au 

Ctntrts Grups MP-l MP-J S.= 
Barcelona 1 Ciutac 2S 22 46 68 

Ban;elon" 11 Comarques l' 17 20 37 

B"u: L1obregat-Anoia 7 6 9 15 

Valles o.:cidencal , ; 11 ¡, 
Giron" 7 , ) 12 

Lleida 7 , , 18 

Tarngoilll 16 7 2J 30 

Totals: 90 " 121 1% 

(1) Oades caneadcs al DOGC dc 3.1 1.')3 
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dl Oistribució p"'r Ddcgacioll5 Territorials 

Barcelona 1 Ciutl!t 
B~r(:dona 1I Comarques 
Baix Llobregal-Aooia 
Valle. Occidental 
Girona 
LI"iJa 
T:uragon:! 

Total: 

e) Totals de p6ce< ~colan ofertes 

c.,ntr~ públics 

Barcelona 1 

Barcelona II 
Bail{ Llobr"gat-Anoia 
Valles Occidental 

Girona 

Lleida 
Tarr:agona 

Total places: 

Buedona I 

Barcelona II 
Baix Llobregal-Anoia 
Valles Occidental 

Girona 

Llcida 
Tarngona 

Total puees: 

Ccrltn'S 

25 

" 7 , 
7 
7 

16 
90 

MP-2 

425 

350 
125 

175 

225 
125 
200 

1.625 

MP-2 

125 

75 
25 
O 
O 

110 

O 
3J5 

pi4blia privilts 
( 15 + 10) 
( 17 + 2) 
( S + 2) 
( 7 + 2) 
( 7 + O) 
( 5 + 2) 
(15 + I) 
(7 1 + 19) 

MP-J TotAl1 
700 1.125 

l25 675 
205 330 
160 335 

80 305 
155 280 
585 785 

2.110 3.710 

MP-J TOlals 

'50 575 
175 250 
25 50 

100 100 

O O 
75 185 
25 25 

850 1.18S 

f) Tou.!s de places escolan ofertes. Centres publics i privats 

MP-2 MP-J Totals 
1.960 3.060 ;,120 (2) 

(2) El nombre final s'incrcmcmara (emre 600 i 800 pl :!, es aproximadamenr) a causa 
deis MOduk dobuls i d" les aUlorit7,2ciOIl5 en trimit. 
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g) Centres u pcrimenuls: 

Curs H7-H8 , ( 4 públics i O privats) 

Curs 88-89 " (1 1 públic., ¡ } privats) 

Curs 89-90 " (20 públics i } privan) 

Curs 90-91 " (28 públiCll i 5 privan) 

Cun 91-92 58 (49 públiCll i 9 priva¡s) 

Curs 92-93 ,. (65 públics i 14 privan) 

Curs 'H-IN 90 (71 públics i 19 privats) 

h) Mooulsfccntres: 

Curs 87-88 6 
Curs 88-89 27 

Curs 89-90 17 

Curs 90-91 " Curs 91-92 \07 

Curs 92-93 '65 
Curs 93-94 196 (2) 

(2) 1:::1 nombre final s'incrcmcnral"a a causa deis Moouls doblan ¡ de les aUloriu.acions 

en trimil . 

i) Freqüenó;¡ de MOJul$ Professionals. Curs ':13-':14 

MOduls professionals 2 

10 Auxiliar d'AdminiSlració i Gesti6 
8 Auxiliar d'Infermeria 

7 Kecepció i Servcis Turístics 
6 ['lStaHacions d' Aigua, Gas i Calcfaed6 
6 MantenÍment Industrial 

5 PlanniPinruradeVehidcs 

4 Auxiliar Comercial 
3 Mantenimcnt i Reparaci6 de Vehicles 
3 Confccci6 Industrial 
3 Operador Químic 
2 Miquines-Eines 

2 Auxiliar luríJic 
2 In.ul·];'.cions Electriqucs 

2 Pcrruqucria 
2 Hnstalnia ReSlaurant-Bar 
2 Agro-pecuaria 
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2 Mecan;t7.at de t::¡ Fusu (~) 

1 Paleta 
Ho~taleria-Cuina 

Producció de Plantes 
Inst;¡,t-tac;ó ; Mantcniment de Jardins 

Fusteria (*) 

Pesca Lito""t 

76 (2) 

(*) S'impmcUtcn alternatlvament en un centre. 

M¿,duls Professionals 3 

12 Sistemes Automat;es 
11 Programació d'lnformatica d~ GestÍó 

9 Comptabilitat i Gestió 

9 Educació Infantil 

8 Delineació Industrial 
¡, Ajudant Tecnic de Laboratori 

7 Administueió Empres::¡rüt 
¡, Come~ Exterior 
(, Tknic Com~rci21 

5 Equips Informatlcs 
4 Fabricació Mecanica 
4 Composició d' Ans Grafiques 

4 Secretariat Executiu Multilingiie 
4 M~di Ambient 
3 Mitjans Audio-visuals 

3 Realitz.eió, Producció i Operacions de Progr;¡mes Áudio-visuals 
3 Instal-lacions Frigorífiques i de Climatització 

3 InformaclÓ i Atenei".1 PúbEc 
3 Activiuts Socio-culturals 

3 Honofruticulrura 
2 Automoció 

2 Tccnic en farmacia 
2 lndústries Atim~ndries 

Tccnic en Confecció de TeixilS 

110 (1) 

(2) El nombre final s'incrementad a cauSa deis MOdu!s dob!ats i de les autori tzacions 

en tramito 
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Visió global del nou model de 
formació 

Ferran Castrillo 

INTRODUCCIÓ, LA LOGSE 

La Constitució espanyola de 1978 comporta un canvi substancial 
pe! que fa a la rcgulació dcls temes relacionats amb !'educació, que 
passen a ser parr definitoria del non mare de relacions socials i políti
ques per a ¡'Estat. En el seu artide 149.1, ultra garantir I'obügatorie
tat i la gratuúat de l'ensenyamcm biLsic, establea: les condicions per a 
fer possible un sistema educatiu plural, democratic i participatiu, 
molt difercm del que havia estar en vigor durant les quatre darreres 
decades . 

Els aspcctcs cducatius apuntats en la Constitució queden desple
gats en tres lIeis de cadeter organic, aplicables a tot el territori de 
['Estar, fíos i tot a les comunitats autonomes competents en mathia 
d'ensenyament, d'acord amb els seus estamts d'autonomÍa correspo
ncnts. Es tracta de la Llei Organica del Dret a l'Educació (LODE), 
que rt::gula els drets i deures i estableix les condicions Í característi
gues de funcionament deIs centres; la Llci de Reforma Universitaria 
(LRU), referida a la formació superior, tot regulant el mare d'auto-
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nomia per a les universitats; i la Llei General d'Ordenació del Sistema 
Educatiu (LOGSE). 

La LOGSE, aprovada el 3 d'octubre de 1990, té un caracter orde
nador i reglamentar~ defineix els aspectes basics d'un nou model 
cducatiu que representa una important transformació del que era vi
gent fins aleshores , regulat en els seus aspectes organics per la Llei 
General d'Educació i Finan¡¡:ament de la Reforma Educativa, de 4 
d'agost de 1970. 

El nou sistema educatiu queda estructurat en un conjunt d'etapes, 
nivells, cicles, graus i modalitats, i ordena tots els ensenyaments 
d'ambit no universitari en un regim general i en un regim especiaL 

En el regim general queden incloses: 

• l'Educació infantil 
• l'Educació primaria 
• l'Educació Secundaria, que compren: 

- 1'Educació secundaria obligatoria (12-16) 
-les diverses modalirars de Barxillerat (16-18) 
- la Pormació professional de grau mirja 

• la Formació profcssional de grau superior 
• l'Educació universitaria, la regulació de la qual, com s'ha dit, 

correspon a la LRU 

En el rcgim especial queden inclosos: 

• els Ensenyaments artístics: la Música, la Dansa, l'Art dramacic, 
les Arts plastiques i el Disseny 

• els Ensenyaments d'idiomes 
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL, UN DELS 
CANVIS FONAMENTALS 

2.1. Característiques i requeriments generals 

Fms a l'aprovació de la LOGSE, la formació tccnico-professiona! 
estava regulada, en els seus aspectes gcncrals, pel Reíal Decret 
707/1976, de 5 de man;, que desplegava el model establert per la Llci 
de 1970, en considerar la formació professional reglada com una sc
gona apeió d'emenyarncnt secundari, paral·lela al Batxillerat Unificat 
i Polivalem. La formació professional s'articulava en dos nivells (pri
mer grau i según grau) cídics, amb la finalitat de donar formació ge
neral i professional de manera simultirua i convalidable amb la vía 
general del BUP. 

El nou model educatiu establert per la LOGSE i concretat quant a 
la formació Profcssional Específica pe! Reial Decret 676/ 1993 de 7 
de maig, considera la formació professional en la seva cspccificitat, 
adrc,<ada, bií.sicamcnt, a la professionalització considerada com una 
etapa formativa posterior a la consecució deis objectius educatius dc 
l'ensenyament general. 5'estableixcn per aquest motiu una serie de 
requcnmcnts: 

a) ha d'adequar-se a les creixents i canviants necessitats col·lecnves; 
b) ha d'adaptar-se als accelerats canvis tecnologics i productius; 
c) ha d'oferir estudis i titulacions que tinguin referencies com

partidcs i siguin homologablcs dins J'a.mbit de la Comunitat 
Europea, per tal d'assegurar la competitivitat, la mobilitat i la 
Iliure circulació deis ciutadans; 

d) ha de configurar-se de forma que es trobi proxima ¡vinculada 
al ruón productiu. 

2. Un sistema únic de formació professional 

La Uei estabJeix la formació professional en un sentir ampli i inte
grador. 5'hi inclouen el conjunt d'ensenyamems que capaciten per a 
l'exercici qualificat de les diverses professions que es regulin dinrre 
del sistema edueariu, i totes aquelles altres accions que, adrecades a la 
formació eondnua de les cmprcses i a la inserció i reinserció laboral 
deis treballadors. es desenvolupin en la formació professional ocupa
cionaL 

46 



Defineix, per tant, la formació professional com un únic sistema 
integrat pcr dos suhsistemes: el reglat i el de la (ormació eontínua, 
dins la qua] hi ha la coneguda corn a formació ocupacional, si bé no
rnés dcsplega el primer, perque és la competencia que pertany a en
senyament. Així mateix estableix de manera explícita un mandat a les 
adrninistracions públiques perque garanteixin la coordi nació d'amh
dues ofertes. 

El fet que la Llei defineixi la formació professional des d'aqucst 
ampli vessant, i estableixi postcriorment mecanismcs de relació, pot 
renir una gran importancia, perquc tradicionalment ambdós subsiste
mes s'han dissenyat, planificat i gestionar des de les seves respectives 
ofertes, de manera totalment independent, i es crcaven importants 
disfuncions i incohcrencies. 

3. La formaci6 professional en el sistema educatiu 

La formació professionaJ en el sistema educatiu té coro a finalitat 
.. la prepa'ració deis alumnes per a l'activitat en un carop professional, 
proporcionar-los una formació polivalent que els permeti adaptar-se 
a les modifieacions laborals que es puguin produir en el transcurs de 
la seva vida_o 

Així mateix la Llei concreta un aspecte moh important, en deter
minar que els ensenyaments de formació professional, en I'amhit del 
sistema educatiu, es componen de dos e1ements diferenciats : la for
maóó profcssional de base (FPB) i la formació professional específica 
(FPE). 

La Llei situa el component de formació professional de base en 
l'Educació Secundaria Obligatoria (ESO) i en les diverses modalitats 
de batxiHcrat; i la formació específica en els cicles fo rmacius de grau 
miria (CFGM) i en els de grau superior (CFGS). 

Els cicles formatius de grau mitja són formació professional espe· 
cífica que tenen com a formaóó professional de base la de l'etapa 
d'ensenyament secundari obligatorio 

Els cicles formatius de grau superior són formació professional 
especifica que tenen com a fonnaeió professional de base la del batxi. 
Ilerat i J'etapa d'ensenyament secundari obligatori. 

Aquesta manera de distribuir la formació professional dins del 
sistema educatiu planteja un important repte a I'ESO i al batxillerat. 
Cal que els dissenys curriculars de les respectivcs arces o matCries 
contemplin una serie de continguts de caire conceptual, procedimen. 
tal i actitudinal que possibilitin que .. tots els alumnes rebin una for
mació basica de caracter professional_ (art. 30.3 de la LOGSE) i de 
preparació per a un conjunt, més o menys ampli. de tecniques, perlils 
professionals o cicles formatius d'FPE. 
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Per tant, podem concloure que, aconscguir un tronc únic de for
mació general i professional de base capa<; de conjugar adequadament 
un triple objectiu, donar un ensenyament que prepari per a la inserció 
a la vida activa (ESO i batxillerat), preparar per a prosseguir estudis 
universitaris (barxillerat), i preparar per a prosseguir estudis de forma
ció professional específica (ESO i barxillerat), seria un deis elements 
que permetrien constatar I'hit en I'aplicació de la Reforma Educativa. 

4. La formació professional específica 

Aquest component de la formació profcssional, perque esta sot
mes a canvis importants en el seu contingut i pcrquc requercix un 
marc de rclacions propi amb el sistema productiu, s'ha organirzar en 
un conjunr de cicles formatius de grau mitja i superior, de durada va
riable, de contingut exclusivament professionalitzador i en relació di
recta amb les .necessitats de qualificació deIs diversos sectors de l'acti
vltat econOmlca. 

EIs objectius més caractcrístics són: 

Assolir una formació professional específica ---cicles for
matius- de qualitat, que qualifiqui per a professions amb 
vigencia actual i perspectives de futur, i que serveixi alhora 
com a formaeió professional específica inicial per als joves es
colars i com a instrument de millora en la qualificació i rein
serció educativa de la població laboral (s'estableixen significa
tivcs facilitats per a l'accés de la població laboral al sistema). 
Establir un sistema de formació professional de responsabili
tat compartida amb els agents economics i socia1s, amb capaci
tar d'adaptació a les canviants neces5itats social5, economiques 
i professionals deis diversos entaros socio-economics. 

- Aconseguir que en cls resultats finals de la nova formació pro
fessional s'hagin tingut prcscnts els sistemes de qualificació 
europeus per tal d'establir les correspondencies o el reconei
xement de la formació entre els diferents estats. 

La formació professional específica es fonamenta i es justifica to
talment en la competencia professional demandada. Cada cicle for
matiu esra constituir per un conjunt d'objectius i continguts concep
tuals, procedimentals i acritudinals particularment vinculats al perfil 
professional característic de cada títol. 

Aquesl és un element d'extraordinaria importancia ja que, si 
l'anaJisi de les necessitats de qualificació ha estat correctament con
cretada, permct definir una formació en concordan<;a amb els reque
riments de treball actuals. 
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Aguest disseny «de fora cap a dios» contrasta darament amb el 
procediment que, en general, se scgucix en altres erapes cducativcs, 
en que no s'explicita el suposat perfil de referencia que es demana del 
ciutada de 16 anys o de 18, i es tcndeix a definir la formació «de dios 
cap a fora»; la qual cosa pot comportar desajusts entre el que ofereix 
el sistema educatiu i el que demanda la societat. 

DEL TÍTOL AL CENTRE EDUCATIU, UN MODEL 
DE CORRESPüNSABILITAT 

1. El Cataleg Estatal de Títols 

En un procés dinamic i canviant com és el de les necessitats de 
qualificació, el procediment per a la seva identificació i dcfinició té 
una indubtable importancia. La definició del que ha de ser el cataleg 
que inclogui tots el títols de formació professional és competencia de 
¡'Estat, ates que afecta l'anidc 149 de la Constirució. El procediment 
scguit per a la determinació deis Títols que integren el Cataleg 
Estatal, de manera esquematica, és el següent: 

- Analisi de les necessitats de qualifieació de cada sector de l'ac
civitat economica (cstudis sectorials de l'INEM). 
Identificació deis perfils professionals demandats des de cada 
sector i dahoració dc lcs propostes de tÍtols per pan deis 
Grups de Trehall Professionals, dependents del Ministeri d'E
ducació i Ciencia, amb participació d'expens d'empreses i 
d'experts educatius . 
Contrastació deis perfils j proposta de títols amb les organit
zacions significarives de cada sector. 
Sotmetiment al Consell General de la Formació Professional j 
al Consell Escolar de l'Estat, i finalment aprovació pe! Conscll 
de Ministres . 

El Reial Decret 676/1993, de 7 de maig, pd qual s'estableixen les 
directrius generals sobre els títols de formació professional, determi
na que, almenys cada cinc anys, es revisaran els títols, a insta.ncia de 
les administracions cducatives, del Consell General de la Pormació 
Professional o deis agents socials. 
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2. La participació deis agents economics i socials 

La LOGSE, en el seu artide 34, promou la partieipaeió dels 
agents socials en ror aquest procés. Aquesta participació es concreta o 
s'hauria de concretar en : 

la realització d'esrudis sectorials que caracterit;~jn la realitat 
tecnologica, economica i laboral i les perspecti ves de futur de 
cada sector de l' accivitat economiea; 
la identificació i caracteritzaeió de les neccssitats de qualifiea
ció reals, i concretar-les en una serie de perfils professionals 
requerits en l' actualitat pero amb projecei6 de futur; 
la validaeió/contrastació deIs aspectes basics homologables a 
nivell estatal de cada cicle formariu; 

- la validació/contrastació del disseny curricular que desenvolu
pi cada títol a Catalunya; 

- la realitzaeió i avaluació d'una part important de la formació 
(la formació en centres de treball compren, aproximadament, 
un 25 per cent respecte de la durada total de cada cicle); 
la proposta de revisió, acrualització o, si escau, de ereació de 
nous títols, pcr tal de garantir la permanent adaptació de la for
mació professional als canviants requeriments de qualifieació. 

3. Delimitació de competencies 

La LOGSE en el seu artide 4.2 fa una distrihució i delimitació dI¡! 
les compctcneics a I'hora de fixar el eontingut de cada útol professio
nal entre l'Estat i les comunitats autOnomes . Per a cada títol profes
sional el govem de l'Estar fixa ds aspectes basics dcls continguts mÍ

nims, fins al 55 per cent deis horaris, i homologa cls úwls aeadernies i 
professionals. 

Les comunitats autonomes a les quals s'ha transferir (Andalusia, 
Canaries, Catalunya, Comunitar Valenciana, Galícia, Navarra i País 
Base) elaboren els dissenys eurrieulars de cada cicle per tal d'adequar 
cls estudis a les característiques socio-economiques de cada comuni
tat autonoma, i fixen la resta dcls continguts basics fins al 100 per 
cent de l'horari. Aquesta tasca la dua a terme el Ministeri d'Educació 
i Ciencia (MEe) per a les 10 comunitats autonomes que estan sota la 
seva dependencia directa. Les administracions educarives, 7 comuni
tats amb competencia i el MEC, expedeixen cls tÍtols. 

En aguest sentit el Ministeri d'Educació i Ciencia té una doble 
aetuació, en tant que govcrn de l'Estat per a tothom i en tant que 
Administració educativa deis territoris no transferits a les comunitats 
autOnomes. 
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Els centres educatius elaboren la programació que s'ha d'impartir, 
concreten els objecuus i continguts respecte del seu entorn socio
economic i les necessitats i possibilitats d'aqucst. 

ELS rtTOLS DE FORMACI6 PROFESSIONAL 

1. Estructura i característiques més rellevants 

La nova formació professionaJ específica s'estructura en un eon
junt de cicles formatius agrupars en dos nivells o graus: grau mitja i 
grau superior. Des del punt de vista d'itinerari formariu els cicles de 
grau mitja s'estableixen a eontinuació de l'Educació Secundaria 
Obligatoria i els de grau superior a continuació deis batxillerars. 

Cadaseun deis títols a que conduei.x un cicle formatiu ré una re
ferencia en un perfil professional, convenientment caracteritzat per 
un conjunt de capacitats i competcncics professionals requerides des 
del món del trebal!. 

Cada cicle formatiu es caracteritza per un ruvell, una durada en 
hores, que en funció de cada titol esta compresa entre les 1.300 i les 
2.000 hores (indosa la formació practica en centres de trchall), un 
perfil professional de referencia, un objectius generals del cicle i un 
conjunt de paquets modulars quc agrupen els continguts bií.sics i mÍ
nims de cada tÍtol per a tot l'Estat. 

Un dcls elements més característics de la nova formació profes
sional és que l'organització dels continguts formatius no es fa partim 
d'assignatures o disciplines, teoria o practica. Es fa partint de l'agru
pació de blocs coherents de formació professional, la majoria relacio
nats directament amb les unitats de competencia. En general un mo
dul és una unitat de formació que per ella mateixa qualifica per a 
l'exercici d'una part del perfil professionaL 

Els ensenyaments mínims de cada cicle formariu es defineixen 
agrupats en uns paquets modulars (moduls professionals), entre 7 i 
10 per a cada cicle, els quals poden ser de diversos tipus: 

1. Relacionats directament amb la competencia professional. 
Poden ser cspecÍfics d'un sol cicle o transversals a diversos ci
cles formatius de la mateixa o de diverses famI1ics professio
nals . 

2. De Formació i Orientació Laboral , igual per a tots els cicles 
d 'un mateix grau. 
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3. De Formació en Centres de Treball, específic per a cada cicle 
formatiu. 

El desplegament dels diversos cicles formatius es por fer de mane
ra presencial i a distancia. 

2. Els aspectes basics del Títol. EIs ensenyaments mínims a nivell 
d'Estat 

Els Títols de Formació Professional aprovats pe! govern de l'Estat 
no són d'aplicació directa en els centres educatius, ja que només estan 
dcfinits en els seus aspcctes bhics. És necessari que cada Adminis
tració educativa, tenint en compte aquests aspectes basics, determini 
e! disseny curricular i ordeni el desplegament de cada títol en els cen
tres públics i privats de! seu ambit territorial. 

Els elements basics que conté un títol a nivell estatal són: 

- El nom i la durada total del cicle. La durada s' expressa en ho
res, scnse indicar la seva correspondencia amb cursos, trimes
tres, setmanes, etc. 

- Els objectius gcnerals del ciele formanu. Expressen el conjunt 
de capacitars que l'alumne ha d'haver adquirir en acabar e! cicle. 

- Els moduls professionals que necessariament hauran de formar 
part de! cicle. Cada modul conté les capacitats o objectius ter
minals que ha d'assolir l'alumne i els seus continguts basics . 
S'assigna una durada horaria mínima per a tot l'Estat. 

- Les especialitats del professorat que pot impartir els diferents mo
duls. En general, cls professors termes d'FP i els professors d'ensen
yament secundari en les especialitats que es deterrninin, impartiran 
mOduls corresponents a cicles de grau mi~a i de grau superior. 

- Els moduls que poden ser objeete de convalidació o corres
pondencia amb la formació professional ocupacional o amb la 
practica laboral. 

LA FPE, UN SISTEMA OBERT 1 MUL TIFUNCIONAL 

Un deis elements paradoxals de ¡'actual sistema de formació pro
fessional (FP-l i FP-2) és la poca utilitat que, en general, ha tingut 
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com a instrument d'ampliació de la qualificació o de rcqualificació de 
la població laboral. Uns plans d'estudi molt pluridisciplinars i de llar
ga durada han contribuYt sens dubte a aquesta realitat. 

El nou mode! de formació professional específica aspira seriosa
mem a convenir-se en una eina imponant de qualifieaci6 i reinserció 
laboral de la població adulta, a més de la propia de formació inicial 
deis joves. Haver plantcjat per a cada cicle una fo rmació específica, 
intensiva, capitalitzable (mbdul a mbdul), convalidable amb altres 
formacions o amb la practica laboral, i de curta durada, s6n e1ements 
clau perquc la formació específica esdevingui multifuncional. 

A més de I'accés per la vía academica, la LOGSE estableix la pos
si bilitat d'accedir-hi a través de proves específiques regulades per les 
administracions autonomiques i unes condícions d 'edat i experiencia 
laboral acreditada. Les proves valoraran el grau de maduresa i conei
xemems en relació amb el cicle fo rmatiu que es vulgui cursar. 

L'accés als CF de grau superior des del batxillerat requerira, a més 
d'haver-Io superat, havcr cursat obligatoriament unes determinades 
matcries en relació amb el cicle formatiu a que es vulgui accedir. 
Cada decret d'aprovació d'un títol especificara quines són aquestes 
materies, en un nombre mixim de tres. 

El cicles formatius estan pensats com a pont entre el «tronc,. ge
neral (ESO i batxillerat) i el món laboral, per tant la seva funció és 
molt específica. Ara bé, també s'estableix per a cada títolla possibili
tat d'accedir a d'altres estudis. 

Concretament, des deis cicles formatius de grau mirja, si no es té 
el títol d'educació secundaria obligatoria, es podd accedir a aqueJls 
batxillerats que en funció del títol es determini. També es podran es
tablir convalidacions d'algunes materies del batxillerat, tOt i que aixo 
no sera freqüent. Aixi mateu des deis cicles formatius de grau supe
rior es podrit accedir directament als estudis universitaris que es de
termini, tcnim en compte la seva relació amb la formació professional 
cursada. 

Per úlcim, la LOGSE estableix la possibilitat d'obtenció directa 
deis títols de tecnic i tecnic superior als aduhs, a través d'unes proves, 
en les condicions i en els casos que es determinin. 

En dcftnitiva, es configura un model de formació professional 
oben , amb múltiples possibilitats d'accés, de convalidació i de segui
ment d'ahres estudis. 
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T1TULACIONS 1 RECONEIXEMENT EUROPEU 

l. Titulacions estatals 

Les titulacions que s'obtenen en superar els ensenyaments de for
mació professional específica tenen validesa academica i professional 
per a tot el territori de ¡'Estat. Són les següents: 

• per als Cicles Formatius de Grau Mitja el títol de Tccruc; 
• per als Cicles Formatius de Grau Superior, el thal de Tecnic 

Superior, en les especialitats corrcsponents. 

2. L'equivalencia de titulacions dios la ComuDitat Europea 

Els dos graus de formació, mirja ¡superior, tenen la seva referen
cia en els nivells 2 i 3 definits en ¡'estructura deis nivclls de formació 
establerta per la Decisió del Consell de les Comunitats Europees, de 
16 de juliol de 1985 (85/368/CEE). relativa a les qualificacions de for
mació professional. 

Nive1l2 

.. Aquest niveIJ earrespon a una qualificació completa per a ¡'exer
cici d'una acrivitat ben determinada, amb la capacitar d'utilitzar els 
instruments ¡les recruques corresponents . 

Aquesta actÍvitat es rcfereix principalment a un treban d'exccució, 
que por ser autonom en cllímit de les recniques que Ji són ¡nherents» 

Nivel! J 

cAquesta formació implica UDS majors concixements rcories que 
el ruveU 2. Aquesta activitat es refereix principalment a un (rehall rec
nie que por ésser executat de forma autoDOma ¡lo compOrta respon
sabilitats de programació i de coordinació.,. 

És interessant aclarir que l' objectiu d'aquesta estructura de nivells 
és informatiu, i que no prctén ni harmonitzar e1s sistemes de forma
ció professional dcls estars membrcs, ni crear una reg13.mentació jurí
dicament vinculant de reconeixement de qualificacions, ni influir di
rectamcnt en els currículums de la forrnació professional deis estats 
membrcs. 
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La Directiva (9S/ S1 / CEE) del Consell de les Comunitats Euro
pees, de 18 de juny de 1992, relativa a un segon sistema general de re
coneixement de formacions professionals, estableix equivalencies en
tre nivells de formació (en tant que aquests siguin exigibles com a 
rcquisits per a l' exercici professional). 

Aquesta Directiva establcix, ordenats de major a menor, tres ni
vells de reconeixement: 

"Títols» corresponents a formacions post-secundiries infe
riors a tres anys (d'aplicació en els cicles formatius de grau su
perior). 
«Certificats .. corrcsponents a formacions secundaries (d'apli
cació en el batxiJlerat i en els cicles formatius de grau mitja) 
"Cenificats de competencia .. corresponents a esrudis o forma
cions de nivell inferior. 

UN MODEL CURRICULAR PER A LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A CATALUNYA 

La LOGSE en el seu anicle 4 defineix el currículum com a: «con
junt d'objcctius, continguts, mCtodes pcdagagics i criteris d'avaluació 
de cada un dels graus, nivells, .. ... i segueix més endavant: «El Govern 
fixara, pcl que fa als objectius, expressats en termes de capacitats, als 
continguts i als criteris d'avaluació del currículum, els seus aspectes 
basics, que constituiran els ensenyaments ITÚnims, ... ", i concIou fi
xant que: «els continguts basics deis ensenyaments mínims, en cap 
cas no requeriran més dclss per cent deis horaris escolars ... ". 

En l'aparrat 3 del mateix arride diu: «Les administracions educati
ves competents establiran el currículum deis diferents nivells, 
g~aus ... , del qual formaran pan, en tat cas, els ensenyaments llÚ

mms." 
De la lectura d'aquest artiele es despren que la Comunitat Au

tanoma és la responsable d'establir per als centres del seu territori el 
currículum dels diversos cicles formatius, és a dir: cls objectius, ex
pressats en termes de capacitats, els continguts, merodes pedagagics i 
criteris d'avaluació. 

El model curricular pel qual ha optar el Depanament d'Ense-
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nyament per a la formació profcssional es fonamenta en el marc cur
riwlar adoptat per a totes les altres etapes educatives, si bé fcnt im
porta/m adaptacions per tal d'adequar-lo a les característiques de de
scnvolupament i organització propies dels cicles formatius. 

El procés d'claboració del disseny curricular deIs cicles formatius 
a Catalunya segueix un metode d'analisi descendent, pcr tal d'identi
ficar els objcctius i continguts a partir del perfil professional de re
ferencia, i vetlla en tot moment perque els aspectes basies en formin 
parto 

EIs clements metodologics essencials que ha de promoure la for
mació professional estaran en relació amb la integració de continguts 
tcenologics, pdctics, eientífies i organitzatius; així eom el fet de po
tenciar explícitament un eonjunt de capacirats dau, extraordinaria
ment valorades des del món del rreball per la seva possibilitat de 
transferencia a moltes situacions de treball: capacitat de resolució de 
problcmes, d'iniciativa en el treball, d'organització en el treball, de 
responsabilitat sobre el treball, de treballar en equip, de treballar de 
forma autónoma, d'adaptació, de relació i comunicació, i d'implica
ció i compromís amb la professió. 

El disseny dels diversos cicles formatius estad sotmes a un proeés 
de contrastació externa amb els agents socials per tal de garantir 
l'adcquada resposta a les necessitats de qualificació de la realitar so
cio-economica de Caralunya. 

DESPLEGAMENT NORMA TIU 

S'ha publicat el Reial Decret 676/1993, de 7 de maig (BOE núm. 
122 del dia 22), pel qual s'estableixen les directrius generals sobre els 
títo[s i els corresponents ensenyaments mínims de formaeió profes
sionaL 

S'han d'aprovar tants reials decrets com títols s'estableixin. Es 
preveu que n'hi haud més de 250. Actualment ja s'han publicat en el 
BOE, entre juliol i agost dc 1993, onzc titulacions corrcsponcnts a la 
família professional de Química, i és imminent la publicació de les fa
mílies d'Edificació i obres públiqucs; Hostaleria i turisme; Textil, 
confecció i pel1; Fusta i moble; Pesca i aqüicultura; ... . Esta previs[ 
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que ror el procés d'aprovació de la resta de famílies (25 en total) con
clogui a finals de 1994. 

Ha de desplegar-se la normativa en I'ambit de Catalunya, per la 
qual cosa cal esperar que es publiqui un decret general sobre l'orde
nació deis ensenyaments de formació professional, al qual caldea afe
gir la normativa que cstableixi el currículum de cadascun deIs cicles 
formarius. 

ALGUNES ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 1 
MILLORA DE LA FORMACI6 PROFESSIONAL A 

CATALUNYA 

Malauradament, d'antuvi, la formació professional ha estat poc 
valorada en el nosrre país. Les empreses han considerar la formació 
permanent deis seus trcballadors una dcspcsa més que no pas una in
versió, i el sistema educatiu ha fer jugar a la formació professional un 
paper subsidiari i compensatorio 

Des de l'entrada a la Comunirat Europea, els pressupostos desti
nats a la formació professional, sohretot a la continua, han estat molt 
importants, si hé la sensació que predomina és que se n'ha tret poc 
rendiment. 

Hem assis1Ít a la creació de múltiples centres nous de formació 
professional ocupacional, dotats d'importants recursos economics, a 
la vcgada que centres de formació professional inicial tenien manean
ces importants. Ambdós tipus de centres estan promocionats per les 
administraeions públiques. 

Les ofertes de formaeió s'han multiplicat, aspeete d'entrada posi
tiu, pero en no estar coordinades s'han produ"it importants solapa
ments, i han actuat, en un mateix entorn, sobre les mateixes neeessi 
tarso 

La profunda reforma que representa per a la formació professio
nall'aprovació de la LOGSE, i cls reptes que se'n deriven, així eom la 
consideració de la formació professional com un únic sistema, i la ga
rantia que han de donar les administraeions públiques de eoordinaeió 
entre la formació reglada i la eontínua, tot fa pensar que som a les 
portes d'un canvi important. 

Són del tot necessaries una serie d'acruacions per tal d'adequar el 
sistema de formació professional de Catalunya als nous condicio
nants. A continuació s'cxposen una serie de propostcs per al seu de
senvolupament i millora: 
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• Establiment, per a tot Catalunya, d'una planificació general 
conjunta de tot el sistema de formació professional (FP reglada 
-----Je joves i d'adults- i FP contmua o ocupacional). 

• Creació d'un ambit de participació i consulta de l'Administra
ció (Departaments d'Ensenyamem, Treball, Agricultura, ... i 
administracions locals ; comarcals) i deIs agents socials en 
materia de formació professional. 

• Creació de mecanismes d'avaluació permanent de l'eficiencia 
del sistema de formació professional a Catalunya. 

• Creació d'organs de planificació i coordinació dc les ofertes de 
formació professional (reglada -----Je joves i d'adults- i ocupa
cional) a nivell territorial (en algun cas, local, en d'altres comar
cal, o si més no imercomarcal), amb la participació deis agents 
socials i economics. 

• Elaboració d'un mapa escolar de planificació de !'oferta de for
mació professional que respongui a les necessitats reals de cada 
emorn socio-economic, amb tendencia a concentrar especiali
tats en els centres, per tal de rcndibilitzar els recursos i establir 
rcferencies ciares per al sector productiu de I'entorn. 

• Creació i gestió unificada, per a cada ambit territorial, d'un 
banc de lIocs de practiques a les empreses, que faci possible que 
tots els alumnes deis cicles de formació professional específica 
duguin a terme el programa de formació en centres de treball 
que la LOGSE establcix, de manera obligatoria, per a cada títol. 

• Elaboració de plans específics de formació permanent del pro
fessorat que imparteix formació professional, particularmem 
per a I'actualirzació de coneixemems tecnologics i de didacti
ques específiques. Creació de canals de col·laboració amb les 
empreses per a 1'actualització tecnologica del professorat (pos
sibilitat d'accedir a pIans de formació de les empreses, estadcs 
del professorat a les cmpreses, etc). 

• Establiment de plans específics que milIorin sensiblement cls 
equipaments didactics deis centres que imparteixen formació 
professionaJ. 

• Utilització conjunta de la xarxa de centres existents per alum
nes de formació inicial, d'adults i ocupacional, per tal d'opti
mitzar i rendibilitzar els recursos actuals i futurs. 

• Creació de mecanismes i recursos que facin possible que cls 
centres tinguin capacitat real d'obrir-se al seu entorn socio
eeonomic i a la seva evolució: establint convenis de eoI·Iabora
ció escola-empresa (form;l,ció de treballadors, col ·bhoració 
d'experts d'empresa en la formació que imparteixi el centre, es
tades de formació de professors en empreses, .. . );participant en 
els organs de desenvolupament local, cte. 
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• Foment, per part de l'Administració, de la innovació en el camp 
de la didactica de les tecnologies i de I'elaboració de materials i 
recursos didacucs per a l'ensenyament de la formaci6 profes
sional, ja que, ates el nombre relativament baix d'alumnes que 
cursen mohes de les cspecialitats, sembla que no resulta intcrcs
sant, des del punt de vista comercial, per a les editorials . 

• Creació de centres d'innovació educativa i experimentació de 
recursos i didictiques en ['ambit de les diferents especialitats de 
la formació profcssionaJ. 
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Metodologia i elements 
essencials del cataleg de títols 
professionals 

Proyecto de renovación de los 
contenidos de FP (MEC) 

TRETS ESSENClALS DEL NOU MODEL D'FP 

1. L'ordenació basica del sistema educatiu i de la FP 

1.1. L'ordcnació de la FP del sistema cducatiu, prevista en la 
LOGSE, quant a la situació deis componems farmatius que 
la integren es caractcritza per: 

a) Situar la formació general i la formació professiorldl de ba
se, que és el component amb majar vigencia, abast i im
portancia creixent en la professionalitat, en un únic siste
ma de !ormació, impartida en una xarxa unificada de 
centres d'enscnyament secundari, amb el doble objectiu 
de preparar per a cstudis universitaris i per a sortides pro
fcssionaJs més irnmediates. 

b) Diferenciar el componem més terminal, lafonnació pro
fessional específica, la qual pe! fet d'estar sotmesa a un rit
me d'obsolescencia i canvi molt més accentuat, i perque 
presenta interaccions importants amb el sistema produc
tiu, exigeix la seva situació en un subsistema específic que 
serveixi de pont entre el sistema formatiu general i el món 
del trebaH. 
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COMPONENT DESCRIPCIÓ EXEMPLE 

H..!,ilitats, actitud. i Capaci.a .. de 
coneixements generals comunicació, d. 

EDUCACIÓ GENERAL comuns. No són cspe- raonamcnt, de 
cífics de cap activi- calcul, etc. 
I<It en particular 

Habi!itats i coneix.ements Fonnació sobr~ med.-
FORMACIÓ te.: n 01 ogi eo-científico; niea, dectronie>., infOT-

PROFESSIONAL bisics rdatius a un mhica, llengua estran-

DE BASE grop de professions O gen, etc. 
fanulia 

Habilitats i cuneixemems Formació profcssional 

FORMACIÓ 
m¿~ professionalitzats espe.:ífica ncccssiria 

PROFESSIONAL 
relatiu. a una professió per..r m=teniment 

ESPECíFICA 
(conjum de !loes de de miquincs 
mball). Culminen la 
formació prof~s.ional 

FORMACIÓ 
Habilitats ¡ coneixcmcnts La necesso.ria per ..r 

PROFESSIONAL EN EL 
propio d'un Iloe de t,..,ball manteniment dd taller 

LLOC DE TREBALL 
concreto S'adquireixen en de preIIlSCll 
el centre produetiu. 

DIAGRAMA NUM. 2: COMPONENTS DE LA FORMAC¡Ó PROFESS¡ONAL 

1.2. Els diagrames núm. 1 i 2, que mostren l'ordenació bhica del 
sistema educatiu i e1s components que intervenen en tota la 
FP, permetran una primera aproximació als dos trets ante
nors. 

Ara cal parlar breument deis conceptes de formació professional 
de base (FPB) i formació professional específica (FPE) per tal de pre
cisar-ne el significat i el seu abast. 

2. La formació professional de base i específica 

2.1. S'ha anomenat FPB el conjunt de coneixements i habilitats 
relatius a un grup de figures professionals que constitucixcn 
una Arca Professwnal. Proporcionen la base cientifico-tec
nologica i les destreses comunes per a l'adapració al canvi en 
les qualificacions i a la mobilitat professional en l'Area. Es 
cursa en el tronc de l'ensenyament secundari o ha de ser acre
ditada per a l'accés a la FPE de dos cicles formatius. 
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2.2. La integració de la fo rmació professional de base (FPB) en 
c1s ensenyaments secundaris compona, en primer !loe, intro
duir en ¡'etapa de ¡'educació secundaria obligatoria objectius 
i continguts que ofereixin, juntament amb la formació gene
ral, una formació de base adequada per a ¡'accés als cicles for
matius de nivell mitja. 

S'inclouen en aquests eontinguts, per a les diferents arees, 
objectius que afavoreixen la tTansició a Úl vida activa, es re
noven els eontinguts i es posa més emfasi en la seva dimensió 
practica i funcional refor~ant els procediments de treball i les 
actituds relacionats amb aquesta dimensió. 
S'jmrodueix en l'educació secundaria obligatoria la Tcmo
logia, una nova area per a tots e/s alumnes, d'enfocament ge
neral, amb objecrius i continguts que garanteixen l'adquisició 
d'una formació tecnologica elemental, com a element cultu
ral imprescindible acrualment, i que alhora són una base fo
namental per a tot el sistema de cicles formatius de grau 
mitja. 
S'estableix, a més a més, en l'educació secundaria obligatoria, 
un espai horari per a matCries optatives, creixents en el trans
curs de ¡'etapa, que permet respondre a diferents necessitats i 
inclinacions deis alumnes, ampliar ¡es Seves possibilitats 
d' orientació i refon;ar els objectius de transició a la vida acti
va. Aquestes final itats, en ¡'ambit territorial del Ministeri 
d'Educació i Ciencia, es concretaran en l.a introducció obli
gatoria de, com a mínim, una materia d'inclinació professio
nal en l'oferta de materies optatives del segon cicle de ¡'edu
cació secundaria obligatoria en tots els centres. 

2.3. Pe! que fa al batxiilerat, i l'exigencia de formació professional 
de base per als cicles formauus de grau superior, té a veure, 
en primer 1I0c, amb decisions relatives a la seva estructura ge
neral de modalitats, ja previstes en la LOGSE. L'eltÍstencia 
de diverses modaJitats semiespecialitzades, la introducció 
d'una modalitat netament tecnologica i la configuració inter
na de totes elles, mitjan~am un vemalJ de materics amb les 
quals cs poden formar difcrents itineraris formatius, són una 
primera concreció de la FPB en aquesta etapa. Per altra ban
da, la renovació deis continguts de les materics tradicionals i, 
sobretot, la introducció de noves materies de modalitat per
metran a l'alumne rriar itineraris que assegurin una bona pre
paració per a J'accés als cicles formatius de grau superior. 
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En la proposta d'estrucrura i continguts del batxillerat hi fi
guren materies com ara Tecnologia Industrial, Mecaruca, 
Electrotecnia, Economia i Organització d'Empreses, Dibuix 
Tecnic, Ciencies de la T erra i Mediambientals, Dibuix 
Artístic, Valum, Imatge, Fonaments del Disseny, especial
mem rellevants per a itineraris d'accés als grans ambits deIs 
cicles farmarius de grau superior (industrial, biosanitari, ad
ministratiu-comercial, anísuc). ]untamcnt amb aquestes 
també figuraran en les diverses modalitats del barxillcrat, 
amb cadcter optatiu, aquelles altres materies més espedfiques 
que el disseny curricular deis futurs cicles formauus de grau 
superior estableixi com a necessaries per a acccdir-hi. 

2.4. S'ha anomenat formació professional espeáfica (FPE) el con
junt de coneixements i habilitats més professionalitzadors 
que culminen la formació professional. S'ordenen en cicles 
formatius de grau mirja i grau superior que es cursen a l'aca
bament de l'ensenyament secundari obligatori (16 anys) i del 
batxillerat respectivament . 

• Aquests cicles de duració variable i estructura modular, s6n 
per tam exclusivamcnt professionalitzadors, d'enllac¡: entre la 
formació de base del trone general i la formació de lIoe de 
treball, són de fet el pont entre ¡'escola i I'empresa, i inclouen 
una pan important de formació (un 25%) en situacions pro
duaives reals mitjanc;:ant acords de cooperació: centre educa
tiu-centrc productiu . 

• Estan pensats per aconseguir una major agilitat i capacitat de 
res posta als canvis tecnologics i socials mitjanc;:ant una gran 
interaccW amb el sistema productiu que és possible pels as
pectes següents: 

a) Els programes formarius s'inspiren en la competenCia 
professianal expressada per un perfil definit mitjanc;:am 
l' esrudi del se<:tor i la coHaboració de les seves organitza
cions productives. 

b) Hi ha prevista una adaptaeió a I'entom sOcio-economic 
concret en que es realitza ¡'oferta del cicle formatiu,1 i 
s'aconsegueix mitjanc;:ant les Comissions PrO'flincials d'FP 
(o al tres organismes similars) que compten també amb la 
participació de les organitzacions empresarials i sindicals. 
D'aquesta manera la FP (si més no aquest component més 
professionalitzador d'FPE) prcn la capa.citat de jugar un 
paper important (el seu paper genuí) en el desenvolupa-
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ment regional i local proporcionam els recursos humans 
que requereix I'estructura productiva. 

e) També s'ha previst (i acrualment s'esta fent) la participa
ció d'expens del sector producriu quan s'impaneixen de
terminats blocs formarius corresponcnts a les tecniques 
m¿s avan~ades. 

d) L'acgarutzació modular deis cicles farmatius d'FPE tam
bé esta pensada com a instrumem de formació continuada 
de la població treballadora. 

3. Un sistema d'amplia participació amb capacitat d'ad3pt3ci6 al 
canvi tccnologic 

3.1. El nou sistema d'FP preveu la participació de les organitza
cions productives j socials en dimensions i aspectes diversos: 

a) En el disseny de les qualificacions mitjan~ant la coJ.labora
ció en la creació de .. Grups de Trehall Professionak .. , que 
s'estan sdeccionant pcr a cada sector, amb la tasca d'iden
tificar-les ¡definir-les. 
Igualment. en I'ambit del disseny, hi ha previst un con
trast i seguiment del procés d'e1aboració deis títols, mit
jan~ant una consulta institucional a les organirzacions més 
representarives de cada sector i a través de la COnllssió 
Permanent del Consell General de I'FP que rep informa
ció puntual del procés de la seva e1aboració. 

b) En la planificació de I'oferta i la seva adaptació a I'entoro 
socio-economic, a través de les esmentades COnUssions 
Provincials d'FP. 

e) En la formació deis alumnes per mirja d'un mOdul especí
fic de .. formació en centres de treball. que s'inclou en ca
da cicle formaciu d'FPE, que han de cursar amb cacaeter 
obligatori tOtS els a1umnes, i que sera avaluat conjunta
ment per un tutor del centre de treball i un altre del centre 
educatiu. 

d) En la formació del professorat d'FP a través deis acords de 
coHaboració oponuns que ja s'estan instrumentant ac
tualment. 

3.2. Per últim, cal fe r esment deis mecanismes o instruments pre
vistos per tal de mantenir les titulacions adaptades al canvi 
tccnologic i social; un primer instrumcnt són els estudis de 
prospectiva2 (promoguts per les administracions labarals o 
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educatives) que detectin, avaluin i defineixin les noves necessi
tats de formació professional. 
Un segon instrumem rau en I'avaluació i seguiment que es dura 
a terme sobre les condicions, modalitats de la inserció i del reco
rregut professional deis titulats d'FP, és a dir, en l'avaluació de 
l'adaptació real que es produeix entre la formació adquirida i c1s 
requenments del mercat de trebal!. 
Finalment, la detecció de les noves necessitats de qualificació 
procedira en molts casos deis matcixos sectors/subsectors pro
ductius, les manifestaran cls seus represcntants socials a través 
de les vies que s'aniran construint, mitjan'rant el procés de J'e1a
boració de títols i, posteriorment, mitjanllant vies o procedi
ments institucionals amb acceptació i prestigi en el sector que es 
promouran des deis organismes oportuns perque canalitzin 
aquestes demandes. 
Finalment, el Ministeri d'Educaci6 considera oponú que aques
tes funcions necessaries per a mantcnir adaptat el sistema de tí
tols professionals es consolidin d'una manera estable en algun 
tipus d'entitat, la qual actu! com a referent del sistema productiu 
per a la formació professional, i alhora disposi de tota la ínfor
mació existem sobre els sistemes de formació professional. 

(I ) Els dissenys d'abut estual d~ les titulacions permeten aquesta possibilicat 
d'adaptaci6. 

(2) L'daboraci6 del CalaJeg d~ Títob prcvcu una fu~ d'csludi de prmpectiva de 
cada sector, estudi que esta duent a tcrme l'INEM amb la coJ.1aboraci6 de 
Fundesco i que s'ajustara posteriorment en cada Grup de Treball Professioru,1. 
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TRETS ESSENCIALS DEL NOU 
SISTEMA DE PROFESSIONALITAT 

Natu ralesa i estructura de les especificadons professionals 

1. Els programes d'esrudi deis títols de formació professional es
taran basats en un perfil professional corrcsponent a cada titoJ, 
el qual expressa la competencia professiona/ que es requereix en 
¡'ocupaci6. És a dir,la formac ió professiooal té per objccte ¡U' 
els alumnes adquircixin un conjum de coneixerncnts. saber er, 
habilitats i actituds, que permetin als titulats desenvolupar i 
dUf a terme rols j situacians de trcball als nivells requerits en 
/'ocupació. 

2. La salució adoptada per tal de complir aquest objectiu és ex
pressar la competencia profess ional mitjam;:ant un conjunt 
d'especificacions professionals (EP) que siguin reconegudes 
per totes les organitzacions del sector com a consecucions o 
resultats acceptables del treball tecnic aplicables a tates les 
organitzacions amb proposiu similars en una area ocupacio· 
naL 

3. L'estructura que s'ha adoptat per a les esmentades especifica. 
cions profcssionals, perque puguin complir aqucsu objectius, 
ha estat basar· les en les consecucions o resultats del treball que 
siguin considerats satisfactoris pel seaor, independentment deis 
arributs personals deis treballadors, és a dir, han de definir alió 
que s'espera (expressat com a resultats) de les persones en les 
situacions de feina. Per a aixCl, una especificació professional es 
compon de: 

Especificació 
professional 

Criteri de Domini Re.alització 
= professionaI + realirzació + professional 

Resultat o 
consecució 
acceptable en 
un.a situació 
o rol de treball 
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Nivell 
acceptable 
del resultat 

Camp d'apli. 
cació de la 
realització 
professional 
(equips, 
materials. 
persones,_ .. ) 



Exemple 

Rea/ització professional: Informar adequadamem, a requeriment 
del dient, sobre productes i scrveis financers. 
Criteris de rea[ització: Les característiques, avantatges i beneficis 
deis productes i serveis es descriuen amb claredat i exactitud a re· 
querimenr del c1ient. 
Els exemples de dlcul són correctes. S'accedeix a la informació 
necessaria de les fonts disponibles. 
Quan la informaci6 sobrepassa la responsabilitat assignada, es 
transmet al superior jcrarquic amb rapidesa i prompritud. 
Els c1ients són tractats de manera que es promoguin les bones re· 
lacions furores. 
Els c1ients són tractats amb diligencia i cortesia. 

Domini professional 

Opcions d'inversió: Diferents taxes d'interes; restriccions a I'accés 
deis diners; diferents garannes, avals; inversió mínima. 
Préstec: Personals o hipotecaris; imports; dlculs per a aconseguir 
aquests imports; taxes d'interes, etc. 
Nota: Es pot donar tata la informació referent a hipoteques als 
clients, tOl i que altres aspectes estan restringits. 
Comptes COTTCrllS: Taxes d'interes; facilitats; restriccions. 
Serveis de viatges: Moneda estrangera; xecs de viatge; asseguran· 
ces de viatge (incloent·hi qualsevol rcsuicció). 
Assegurances: Vida; propietat; viatge. 
Valoracions: Administració deis diners; pressupostos. 
Van·etat de diferents clients: Compradors per primera vegada que 
mereixin cre:dit o no (se n'exclouen les corpocacions). 

ELS TÍTO LS PRO FESSIONALS, 
ESTRUCTURA 1 O RGANITZACIO 

Principals conceptes ¡ termes em prats en la descripci6 de figures 

Concepte de figura professwnal: S'ha anomenat figura professio· 
nal un conjunt apropiat d'especificacions professionals que expressen 
les consccucions o rcsuhalS esperats de les persones en les sicuacions 
de treball. 
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Malgrat que les rcalitzacions professionals, considerades una per 
una, que s'han identificat i definit pe! Grup d'Experu del sector, per 
a cada figura professionaJ, persegueixen ajustar-se a alle, que es re
quereix de les persones en els diversos rols de treball, I'agrupació que 
se n'ha fet per constituir una figura professional respon a uria «crea
ció,. propia que procura concemplar la doble optica de les necessitats 
de qualificació de! sector i de perrnctre a les persones adquirir la for
rnació que aconsegueixi la qualificació. 

Cada figura professional generalment estaca descrita pels punts de 
I'índex següent. Per a la seva millor comprensió, comencarem e!s 
punts més rel1evants. 

1. IDENTIFICACIÓ 

1.1. Denominaci6 de la figura p~ofessional 

Tracra d'expressar el rol o rols essencials de la fcina que es presen
ten o presentaran en les tasques o situacions productives de la figura . 
En determinats casos pot remerre al nom d 'un camp de la recnica o al 
d'una professió amb tradici6 en el sector. 

Per aDro, algunes figures tenen Doms nous, d'a1tres, noms ja exis
tents o similars als de determinats professionals. 

1.2. Nivell 

No s'ha de pensar en categories professionaIs. En aquest punt 
s'indica e! nivell de la formació professional mitjana o superior ne
cessaria per a assolir el perfil de la figura (segons la Llei General 
d'Ordenació del Sistema Educariu). 

1.3. Versió i modi6cacions 

Expressa la referencia de I'emissió i modificacions importants de 
la figura. 

2. PERFIL PROFESSIONAL 

2.1. Competencia general 

Descriu el rol o rols essencials de la feina que s'han identifjcat per 
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a cada figura professional en forma de funcions o objectius de la pro
ducci6 que s'han d'aconseguir. 

2.2. Capaeitats professionals 

Indica les capacitats més característiques que es necessiten per a 
aconseguir aquests objectius, especialment aquelles que no són direc
tament observables en la realització de la feina, així com les que tenen 
a veure amb: la resposta a les contingcncics, organització de la feina, 
relació amb I'entoro productiu i comunieació «horitzomab. i «verti
cal ... En aquest punt es fixa també el grau de responsabiliut i les pos
sibles prioritats conflictives del treball. 
2.3. Unitats de competencies 

Conjum de rcalitzacions professionals amb valor i significar en 
l'ocupació. S'obtenen per divisió de la competencia general de la fi 
gura i han de tenir sentir per a la majoría deIs ocupadors del sector. El 
conjunt de realirzacions professionals que engloba hauria de ser sus
ceptible de constituir un rol essencial de lreball. 

2.4. Realitzacions professionals 

• Realitzacions 

Descrju allo que les persones han de ser capaces de fee en les si
tuacions de treball. Expressa les consecucrom o resultats esperats que 
la persona ha de ser capa" de demostrar per a aconseguir el rol que 
expressa la unitat de competencia corresponent. 

Són dones «especificaciom ... que persegueixen determinar el com
portamem de les persones corrcsponem als nivells de professionalitat 
requerits per a una arca ocupacional determinada . 

• Criteris de realitzaeió 

Persegueixen descriure els eesultats o «comecucions ,lau ... que 
mostren la competencia professional. S'ha de considerar la res posta 
trobada per un grup d'experts del sector a la pregunta: com es por sa
ber si una persona és competent, o esra qualificada, en la realjt.l.ació 
professional corresponem? 

Expressen, per tam, el ruvell acceptable de la rcalització professio
nal que satisfií. c1s objectius de les organitzacions productives i han de 
permetre discernir la «realització professional competem ... d'aquella 
que no ha éso Són, dones, una suia per a I'avaluació de la competencia 
professionaL 
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Cada criteri defineix una característica de la realització professio
nal ben feta. La realització professional "'plenamem competent» o sa
tisfactoria requereix satisfer tots els seus «criteris de realització". 

• Domini professional 

És una descripció del camp d'aplicació de les realitzacions profes
sionals de cada unitat de competencia. Expressa tots els elements c1au 
que s'han de considerar per a interpretar, en termes de la practica ac
tual (i previsiblemem futura) , les realitzacions professionals. 
Estableix, doncs, el seu context i proporciona una guia per a l'avalua
ció de la competencia professionaJ. U na realització profcssional sera 
satisfactoria o «competent" quan la persona obré els resultats espe
rats expressats en cls criteris de realirzació, en la diversitat de contex
tos, situacions i condicions definides en el dominio 

Es defineix pels elements i tipus següents: 

- Mitjans de producció o tractamcm de la informació. 
- Materials i productes intermedis. 
- Principals resultats del treball: productes i/o serveis. 
- Processos, merodes i procediments. 
- Informació: naturalesa, tipus i suports. 
- Personal i/o organitzacions destinatiries d'un servei. 

En el domini s'expressen ds tipus d'elements que s'han identifi-
cato 

3. POSICIÓ EN EL PROCÉS PRODUCTIU 

3.1. Entorn professional i trebaD 

Informa del camp professional en que se situara aquesta figura: 
sectors, subsectors, tipus i grandaria d'empreses, processos o pan 
d'aquests processos. 

3.2. Ocupacions,llocs de treball, tipus més rellevants 

S'anomenen, com a exemple, llocs de treball actuals que podria 
exercir la figura professionaL 
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La qualificació professional 

Oriol Homs 

l. Aclariment de cooceptes 

D'entrada cal adarir alguns conceptes sobre la formació inicial, la 
formació contínua, i la formació professional de base i específica 

Aprofundircm en eIs conceptes des de la vessam de la formació 
contínua i des de les empreses, és a dir, des de ¡'optica del treball. 

En primer Uoe i pel que fa al cancepte, molt utilitZat entre nasal
tres, de .,JormaciÓ professional ocupacionah, cal preveure la possibi
litae que vagi desaparcixcm en els proxims anys, perque no hi ha Uoe 
per a aquest concepte. 

És un concepte que va sorgir fa UDS quants anys per a dir que 
aquesta formació servia per a anar a treballar, perque abans la forma
ció professional semblava que no servia per a !'ocupació. 

Així dones, penso que anid desapareixent i és bo que desaparcgui 
com a concepte ja que només existeix en aqucst país, no existeix en 
cap altre país europeu. El que no desapareixed és la problemiítica 
d'interrelacionar la formació amb el trebalL 

Tota la formació, des de la inicial fins a la permanent ha d'cstar 
adaptada a les necessitats del món laboral. 

Dins de la formació permanent tindrem un canvi molt important, 
i jo I'espero amb molta esperanr;;a. És el famós acord entre sindicats i 
Patronal i l' Administració pcr a posar en marxa a l'Estat espanyol un 
sistema de formació professional permanent. 
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Per primera vegada tindrem un sistema d'aquestes característi
ques i és cert que ja hi ha un acord que només s'ha de signar, pero els 
esdeveniments políties d'aquest país varien tant d'un dia per l'altre 
que han fet retardar aquesta signatura. Em sembla important per 
dues coses; primer perque els agents soeials, sindieats i empresaris, 
gestionaran la formaeió permanent, per tant seguirem una mica el 
model alemany de protagonismc deis agcnts socials; segon que la for
ma de gestió segueix el sistema frances, que em sembla més adequat al 
nostre país. Una part de la quota de formació professional que cotit
zcn les empreses i els treballadors sera la que, a nivell sectorial, ges
tionaran els interlocutors socials. Esperem dones la signatura i que 
aquesta sera una gran aportació que ajudara a aclarir la relació entre 
formació permanent i formació inicial, ja que sense un sistema de for
mació permanent, tothom intentava fer una mica de tot i la formació 
inicial feia una mica de permanent i d'ocupacional. Espero que 
s'aclareixin els papers entre els dos subsistemes i cree que, a més, aixo 
aponara un desenvolupament important a la formació a I'empresa, 
tal eom s'ha demostrat a Fran¡¡:a i a d'alrres palsos. En els palsos on hi 
ha una regulació de la formació permanent hi ha. més formació a les 
empreses 1 penso que alXO sera cnormement posmu. 

Encara queda, pero, un debat obert sobre el nÍvell a que ha 
d'adaptar-se la formació permanent, a nivelllocal, regional o -estatal. 

En un deis últims estudis eomparatius que he fet entre diversos 
p,úsos, entre Fran¡¡:a, Italia, Alemanya i Catalunya, sobre les quatre 
regions motors d'Europa i sobre el tema formació a ¡'empresa i regió, 
arribem a la condusió que el nivell regional no sempre és el més ade
quat per a la formació a l'empresa; en canvi I'articulaeió entre els tres 
nivells: local, regional i estatal, és la clau per a I'organitzaeió de la for
mació. El mercat de treban de les empreses és local, aixo no vol dir 
ajuntament o munieipi, vol dir el mercat dirccte en que actua ¡'em
presa, cls francesos en diuen «bassin d'emploi», els italians, .. distric
te», els amcricans .. cluster». Aquí seria la «zona ocupacional,. a I'en
toro del mercat de trebal! de ¡'empresa, és on I'empresa necessita 
trabar la qualificació necessaria per a la seva ma d'obra, i per tant 00 

s'ha d'articular l'oferta de formació. Si no s'articula en aquest nivell, 
les empreses seguiran tcnint problemes per a trobar ·Ia qualificaeió 
adequada a les seves necessitats. 

En canvi la legislació, el mare regulador d'aquesta oferta, evident
ment no pot ser local, o no cal que ha sigui, pot ser el regional o pot 
ser ¡'estatal, aquí hi té una impordncia dau el regional. També hi ha 
la variable sector, la formació d'un sector és diferent de la d'un altre i 
per tant també hi té coses a dir. El sector no té gaire discincions a ni
vell regional o local sinó que pot ser estatal, europeu o internacional. 

Per tant, el sector, per a ]'organització deIs continguts de la for-

78 



mació, el nivell regional per a la regulació del marc normatiu de la 
formació i el local per a I'organització de I'ofena formativa, consti
tuirien I'articulació ideal deis tres nivells. 

2. La formació continua i la situaeió economica 

Ara bé, la nova estructuració de la formació permanem l'hem 
d'emmarcar en el context de les dpides convulsions que es succeei
xen en el mercat de trebal!. 

Ens semblava que del 75 al 85, els pitjors anys de la crisi, s'havien 
aclarit una mica les tendencies del mercat de trebal!. Del 85 al 91 va 
haver-hi un canvi radical de 180 graus i I'any 91 torna a haver-n'hi un 
altre. El que és cert és .que encara en els anys 90 estem en un procés 
impressionant de reestructuració de les empreses, d'organització del 
treball i de les qualificacions. De fet, el que scmblava ja un gran canvi 
de les qualificacions en els anys 70 i 80, ara veiem que torna amb una 
altra onada impressionant de canvis de qualificació, que afecten no 
solament el contingut de la qualificació dels treballadors sinó també 
tot el sistema que regula i reproducix la qualificació a ¡'empresa. És a 
dir, esta arribant I'efecte de fons del canvi de les qualificacions, que és 
la transformació de l'organització del tl;ebal!. 

Memre les empreses compraven maquines i veien que pér a (er-les 
anar necessitaven gent més formada, aixo tot i que era un gran canvi 
respecte de la situació anterior, era senzil!. Pero quan descobreixen, 
amb un cert retard, que el problema de la innovació no és fer anar les 
noves maquines sinó organitzar de forma diferem I'empresa i gestio
nar d'una forma diferent els recursos humans, la qüestió és més com
plicada. En aquests momems de canvi és difícil que el món de ¡'em
presa pugui manifestar clarament aIlo que vol, perque ni elles 
mateixes arriben a controlar aquest procés de canvi tan profundo 

Els moviments que hi ha hagut en el mercat de treball en els úl
tims anys són enormemem allis;onadors. 

3. La relació entre la formació de base i I'específica 

EIs canvis profunds en I'organització del trcball i en els requeri
ments de qualificació posen damunt la taula, de nou, el replameja
ment que hi ha d'haver emre formació professional de base i forma
ció professional específica, i entre formació inicial i formació 
continua. 

Aixo ja ha discu[Íem en els anys 70, els anys 80 i ara ho tornem a 
discutir en e1s anys 90, perque resulta que avui, en el món de I'empre
sa i en el món del treball, torna a ser més importan[ saber els ""per
que .. que els "com ... Perque els "com" els esta assumint la innovació 
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tecnologica. L'aportació de l'home és justament entendre el perque 
deis problemes tecnjcs i organitzatius de l'empresa i rcsoldre'ls. Per 
tant necessitem una formació profcssional que expliqui el perquc de 
les qüestions . Es neccssita una formació de base capar.;: de permetre 
l'adaptació rapida i flexible de la ma d'obra a les noves necessitats del 
món del treball. Vol dir integrar més del que s'havia fet fins ara la for
mació genhica i la formació professional de base i la formació pro
fessional específica. 

4. Eh naus cantinguts de la qualificació 

En el mercar de treball cada vegada és més clar que cls canvis de 
qualificació, per a sintetitzar-ho molt breument, tenen dos grans 
grups de continguts: uns continguts tecnics diferents, i unes com
petcncies personals noves . Capacitats personals que fios ara no ha
vien estat prou valorades o prou explícites en el mercat del treball. La 
combinació d'aquestes dues qüestions ens porta a diferents perfils de 
qualificació, uns que mantenen continguts tecnics i guanyen contin
guts de capacitats personals, altres que guanyen en tecnica i en capa
citats personals, altres que perden en tecnica i en capacitats personals. 
Tindríem, simplificant molt, una tipologia de quatre subgrups. 

Pero el problema fonamental és que la formació professional 
sap,o pot saber amb relativa facilitat, com formar la gent en eh con
tinguts tecnics, pero la pregunta és: Com es formen les capacitats per
sonals que avui són requerides en el mercat del trebal!? Aixü no és 
senzill, cal introduir un nou element al debat sobre la formació pro
fessiona!. No solament cal discutir sobre la seva modernització,i so
bre l'actualització de continguts, sinó també sobre com promoure les 
competencies personals que avui es requereixen en el món labora!' 

Ara bé, no sé si es pot demanar al sistema educatiu que sigui capar.;: 
de fer aixo, ja que el desenvolupament de les capacitats professionals 
pcrsanals tan sois és possible a través de !'experiencia. La realització 
de les practiques ja és una manera d'aproximar el món de I'experien
cia professional al del ensenyament. Pero, segurament, cal demanar 
que a les empreses i en el mercar de treball s'assumeixi una funció 
formativa que acabi d~ descnvaIupar els elements de la qualificació 
practica que es requerelxen. 

El que va passar l'any 85, dcsprés de deu anys de destruir 2 mi
lians de lIocs de treball, passar en cinc anys a crear-ne 2 milions més, 
aixo només ha passat en aquest país. 

Un enscnyamcnt quc jo hc [ret d'aqucst fenomen és que és neces
sari que s'adaptin i s'imegrin més eIs sistemcs inicials i els sistemes de 
fo rmació continuada, s'ha d'adaptar molt més encara la formació ini 
cial a les nccessitats del mercat d.e trebal!. Pero també l'any 85 va en-
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senyar que si no hi ha una autonomia ITÚnima de! sistema educatiu, 
e!s esfor~os i e!s costos de reestructuració de l'oferta de ma d'obra en 
el mercat de trebaJl són enormes. Si hi hagués hagut en e! 85 un siste
ma educatiu totalrnem adaptat al mercat de treball hagués estat molt 
difícil oferir a les cmpreses, dd8S al 90, una ma d'obra adaptada a les 
noves necessitats de les empreses, ja que les seves necessitats varen 
canviar de cop i no s'assemblaven gens a les que tenien deu anys en
rere. 

Per tam, s'ha de sabcr articular una adaptació al mercat de treball i 
una cena independencia del sistema educatiu, per a poder fer front a 
aquestes dents de serra tan pronunciades que hi ha en aquest país en 
el mereat de trebal1. 

La meya conelusió és que cal pensar en una nova línja d'integració 
de la formaeió de base i de la formació específica que permeci aquest 
joc de recielatgc i d'adaptació flexible de la ma d'obra als canvis en el 
mercat de treball. 

Les noves qualificaeions, que sortiran en els proxims anys de tot 
aquest gran canvi en el mercat de trcball, han de ser imel'ügibles per 
al Ministeri d'Edueaeió o per al Depanament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Es a dir, hi ha d'haver una correspondencia 
entre les noves cirulacions i cls eanvis en els mcrcats de treball. 
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Annex 1 

LA FORMACI6 pRACTICA EN CENTRES DE TREBALL. 

En aquest annex tcactarem bisicament alió que s'ha fee des del go~ 
vern de ¡'Estat i les Corts per fer possible que hi hagi aquesta forma
ció practica. 

Per a d'altres aspectes rcmerem el lector interessat al primer llihre 
d'aquesta co¡'¡ccció «De ¡'escola a la feina». 

La LOGSE encomana a les Administracions educatives que arbi
trin els mitjans necessaris per a incorporar les empreses i institucions 
al desenvolupament de la formació profcssional, i alhora aquesta llci 
estableix l'obligatorietat de la formació practica en centres de treball 
per als alumnes deis cicles formatius. 

Pios ara i des del pum de vista de les empreses s'han pres dues me
sures transcendentals, d'una banda s'ha signat un Conveni-Marc eo
tfe el Ministeri d'Educació i Ciencia i el Consell Superior de 
Cambres de Comer~, Indústria i Navegació d'Espanya; d'altra banda 
per a recollir i finan~ar les tasques de les Cambres respecte de la for
mació practica, s'ha promulgat la Llei Basica de Cambres. Pe! seu in
teres reproduim el conveni esmentat i fem un extracte de l'articulat 
d'interes de la Llci de Cambres. 

a) El Conveni-Marc amb el Consell Superior de Cambres de 
Comer'i'. Indústria i Navegaeió. 
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CONVENI-MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MI
NISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA I EL CONSELL SUPE
RIOR DE CAMBRES DE COMER<;:, INDÚSTRIA I NAVEGA
CIÓ D'ESPANYA 

Rcuruts a Madrid, el dia 15 de fchrer de 1993, ¡'Exm. Sr. D. 
AUredo Pércz Rubalcaba, Ministre d'Educació i Ciencia i !'Exm. Sr. 
D. Guillermo de la Dehesa Romero, President del Cansell Superior 
de Cambres de Comen;, Indústria i Navegació d'Espanya, 

EXPOSEN 

1. Que l'article 34, apartat 2, de la Llei Organica 1/1990 d'Or
denació del Sistema Educatiu (LOGSE) estableix, per a tots e/s 
alumncs de Formació Professionai específica la realització de 
practiques en centres de treball com a req uisit per a accedír al 
títol corrcsponcnt. 

2. Que ¡'artide 2, apartar 1, para.graf f) del projecte ( ~, ) de Llei 
Basica de les Cambres de Cornero¡:, Indústria i Navegació d'Es
panya encomana a aquestes coHahorar amb les Administra
ciaos educatives competents en la gestió de la formació practi
ca en eh centres de treball, inclosa en els ensenyaments de 
Formació Professional reglada, especialment en la selecció i 
homologació de centres de trcball i empreses, si escau, en la de
signació de tutors deis alumncs i cn el control del compliment 
de la programació. 

3. Que el Ministeri d'Educació i Ciencia i el Consell Superior de 
Cambres, consciems de la importancia de les practiques en cen
tres de treball per a l'assoliment deis objectius que contempla la 
LOGSE en materia de formació professional, consideren con
venient establir fórmules de coHaboració que permetin la seva 
extensió a cadascuna de les Cambres de Comer~, Indústria i 
Navegació i, si escau, a les altres Administracions educatives. 

ACORDEN 

Subscriure el present Conveni d'acord amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBjECTE DEL CONVENI 
L'objecte del prcscnt Conveni és contribuir a garantir la rcalitza

ció de practiques en empreses o centres de trcball de tots els alumnes 
de Formació Professional específica mitjan~ant la col·laboració de les 
Cambres en els termes que es recullen a les clausules següents: 
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SEGONA.~ FUNCIONS DEL CONSELL SUPERIOR DE 
CAMBRES 

eorrespan al Consell Superior de Cambres coordinar l'activitat 
de les Cambres, assessorar les Cambres que ha requereixin, canalit
zar les relacions amb el Ministeri d'Educació ¡Ciencia ¡col-laborar 
amb aquest per tal d'impulsar el procés de realització de les practi
ques, avaluar-oc els resultats i propasar mesures orientades a la scva 
millara. 

TERCERA.~ FUNCIONS DE LES CAMBRES 
eorrespan a les Cambrcs el desplegament de les funciaos sc

güents: 

a) Elaborar el eens de les empreses potencialmem coHaboradores 
per a cadascuna de les farru1ies professionals i en la demarcació 
territorial que es determini . 

b) Comprovar els requisits que han de reunir les emprcscs per a 
dur a tcrrne les practiques en les seves instal-lacions, d'acord 
amb els criteris de les autoritats educatives . 

c) Assessorar les empreses en tot el que fa referencia a la realitza
ció de les practiques. 

d) Propiciar, com a institucions mediadores, la formalització deis 
convenis, entre centres educatius i empreses, que possibilitin la 
realització de les practiques. 

e) Col·laborar en la programació, desenvolupament i avaluació 
de les practiques. 

f) Col·laborar en la forma i condicions en que s' acordí, en la for
mació deis responsables de la formació d' alumnes en els cen
tres de trebal1. 

QUARTA.~ FUNCIONS DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ 
1 CIENCIA 

1. Correspon al Ministeri d'Educació i Ciencia establir les condi
cioos generals de realització de les practiques en els seus aspec
tes academics, administratius i economics, per la qual cosa hau
ran de tenir-se en compre els costos en que incorrin les 
empreses, les Cambres i el propi Consell, així com les compen
sacions economiques que, en el seu cas, es requereixin. Els as
pectes tecnics s' establiran en coJ.laboració amb el Consell 
Superior de Cambres. Eo tot cas, la relació amb els alumoes 00 

tjodra caracter laboral ni aquests tindran dret a cap percepció 
economica cn concepte de retribució per les activitats que du
guin a tcrme durane el període de pra.ctiqucs. 

2. Correspon també al Ministeri d'Educació i Ciencia facilitar al 
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Cansell i a les Cambres totes les dades disponibles relatives al 
nombre d'alumnes que duguin a [erme practiques en centres 
de trcball, cicles farmarius i farru1ies professionals en les quals 
es trobin mamculats, així com totes aquelles dades que perme
nn La localització exacta deIs centres educatius que impartcixi n 
la nova formació específica. 

3. Així mateix, i a mesura que vagin definim-se els naus cicles 
farmatius de Formació Professional, el Ministeri d'Educació i 
Ciencia haud de remerre al Consdl i a les Cambres tota la in
formació relativa als objectius i finalitats deis mOduls de for
mació en centres de trcball de cadascun deis cicles fa rmatius. 

CINQUENA.- ABAST 1 VIGÉNCIA DEL COmEN! 
Aquest conveni afecta ¡'ambit de gestió territorial del Ministcri 

d 'Educació i Ciencia i entrara en vigor a partir del moment de la seva 
signatura. Té caracter indefinit, sensc perjudici de la possibilitat de la 
seva rcvisió o renúncia a iniciativa de qualsevol de les pam. Fins a 
I'entrada en vigor de la Llei de C ambres, les despeses de preparació i 
gestió de les practiques ocasionades a les Cambres i al propi Consell 
seran assumits pel Ministeri d 'Educació i Ciencia. 

En prava de conformitat, el signen, en ellloc i data damunt indi
cats. 

b) La Llei Basica de les Cambres. 

Pe! seu interes en relació amb el Conveni prccedent, cüem les 
principals rcferencies legals de la la Llei 3/1 993, de 22 de mar~, Basica 
de les Cambres de Comen;, Indústria i Navegació, (Publicada al 
BOE d, 23.3.1.993). 

Es recull explícitament la funció de les Cambres respecte de la 
Formació practica i es prevcu el finanr,rament d 'aquestes funcions. 

Art. 2 sobre Funcions de les Cambres, apartat 1, paragraf f): 
"f) Col·laborar amb les Administracions cducarives competents 

en la gcstió de la formació practica en els centres de (reball, inclosa 
en els cnsenyamenrs de Formació Prafessioaal reglada, especialment 
en la selecció i homologació de ccmres de treball i cmpreses, si escau, 
en la dcsignació de tutors deis alumnes i en el control del complimem 
de la programació .• 

Art. 2 sobre Puncions de les Cambres, apartat 2, paragraf d): 
«d) Col-laborar ea e1s programes de formació permanent esta

blerts per les empreses, per ccmres docents públics o privats, i, quan 
correspongui, per les Administracions públiques competents .• 

86 



Art. 16 sobre Afecució deis rcndiments del recors cameral per
manem. 

1. Els ingressos de les Cambres p rocedents del seu r«un camen.l 
permanent estaran dcstinats al complimem de les seves finali
[3ts propies. 

2. En especial, les dues terceres pans del rendiment de J'exacció 
que recau sobre les quates de ¡'Iropast de SocietatS, estaran 
afectades pe! finan¡yament del Pla Cameral de Promoció de les 
Exportacions. La tercera pan restant estad afectada pel fi
nanr;ament de la funció de coJ.1aboració amb les 
Administracions competents en les tasques a que es refercix el 
paragraf f) de ¡'apartar 1 i el paragraf d) de ¡'apanat 2 de ¡'ani
cle 2 de la present Llci .• 

e) Correspondencia amb la practica laboraL 

Els alumnes que acreditin experiencia professional quedaran to
talment o parcialment exempts de la realitzacÍó de la fase de formació 
practica en centres de treball. Previsiblement l'exempció total es re
coneixera a qui acrediti una experiencia laboral en el mateix camp 
professional per al qual prepara el cicle formatiu. 
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Annex II 

EXTRACTE NORMATIU D'ENSENYAMENT 

ENSENY AMENTS DE RÉGIM GENERAL 

NORMATIVA REGULADORA DE L'EXPERlMENT ACIO 

AutQrització d'experimentacions: 
- R.D. 942/ 86 de 9.05.86, pcl qual s'estableixen normes generals 

per a la realització d'experimentacions educatives en centres docents. 
BOE núm. 115 de 14.5.86 

Expedició de títols: 
- Ordre de 8 d'abril de 1992, per la qual s'estableix la relació de 

Modul ... Professionals i de cicles formarius d'Arts Plastiques i 
Disseny autoritzats amb caraeter experimental. BOE núm 108. de 
5.5.1992 

NORMATIVA REGULADORA DE L'EXPERIMENTAC IO 
(TRANSITORIA) 

(Aplicable a les experimentacions a Catalunya) 

Aprovació de ¡'experiencia del primer Cicle d'Ensenyament Se
cundan: (cicle 14-16). 

- O. de 15.10.85, DOGC núm. 614. 
-O. de 7.11.86, BOE núm. 282 d'autorització de ¡'cxperimenta-

ció a Catalunya. 
-O. de 4.5.87, DOGC 854, de 19.6.87 d'aprovació de l'experi~ 

mcntació a Catalunya. 
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Aprovació de l'experiencia del segon Cicle d'Ensenyament Se
cundad: (cicle 16-19: Batxillerats i Moduls Professionals). 

- O. de 7.11.86, BOE núm. 283 d'autorització de l'experimenta
ció a Catalunya. 

-O. de 5.5.87, DOGC 854, de 19.6.87 d'aprovació de 
l'experimentació a Catalunya. 

Aprovació de I'experiencia del cicle 12-16. 
-O. de 13.2.89, BOE núm. 61 d'autorització de l'experiencia a 

Catalunya. 
-O. de 27.11.89, DOGC núm. 1230 de 13.12.89 d'aprovació de 
l'experimentació a Catalunya. 

Normativa i autoritzacions de Moduls Professionals publicades al 
DOGC. 

Ordrc de 31.3.88. Núm. 978 de 15.4.88 
Ordre de 4.5.89. Núm. 1142 de 12.5.89 
Ordre de 30.4.90. Núm. 1291 de 14.5.90 
Ordre de 8.4.91. Núm. 1433 de 22.4.91 
Orclre de 7.5.92. Núm. 1598 de 25.5.92 
Resolució de 20.7.92. Núm. 1626 de 31.7.92 
Resolució de 14.8.92. Núm. 1644 de 14.9.92 
Resolució de 23.11.92. Núm. 1679 de 7.12.92 
Resolució d' 1.2.93. Núm. 1714 de 1.3.93 
Resolució de 5.7.93. Núm. 1771 de 16.7.93 
Resolució de 9.8.93. Núm. 1793 de 6.9.93 
Resolució de 4.8.93 . Núm. 1797 de 15.9.93 
Resolució de 12.8.93. Núm. 1797 de 15.9.93 
Resolució de 9.8.93. Núm. 1793 de 6.9.93 
Resolució de 7.10.93. Núm. 1813 de 25.10.93 
Resolució de 14.10.93. Núm. 1816 de 3.11.93 

Instruccions d'organització deis cursos dels Moduls Professionals 
de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 

Resolució de la Direcció General d'Ordenació Educativa, de 19 
de man; de 1993, que defineix la realització de la prova d'accés als 
Moduls Professionals per a l'inici del curs 1993-94. 

NORMATIVA REGULADORA DE L'EXPERIMENTACI6 
(TRANSITÓRIA) 

(D'ambit del Territori MEC) 
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Moduls Professionals a distancia. 
---Drdre de 12 de juny de 1992 per la qual s'autoritza la imparti

c~ó de Moduls Professionals en la modalitat d'ensenyament a distan
CIa. 

ROE núm. 150 de 23 .6.1992 

-Ordre de 22 de setembre de 1992 per la qual s'autoritza deter
minats centres doccnts públics a impanir Moduls Professionals en la 
modalitat d'ensenyament a distancia i a persones adu1tcs. 

BOE núm. 248 de 15.10.1992 

- O rdre d'll d'octubre de 1993 per la qual es regulen les condi
cions d'impartició de la Formació Professional i Idiomes en la moda
litat a distancia per pan deis funcionaris de carrera de cossos docents. 

BOE núm. 253 de 22.10.1993 

NORMATIVA ESTATAL 

N ORMATIVA REGULADORA DE LA NOVA ORDENA
CIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 

(per ardre cronologic) 

- Uei Organica 1/ 1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del 
Sistema Educatiu (LOGSE). BOE núm. 238, de 4 d'octubre de 1990 

- Reial Decret 1004/ 1991, de 14 de juny, pe! qual s'estableixen els 
requisits núnims deis centres que impaneixen ensenyament.s de re
gim general no universitario 

BOE núm. 152, de 26 de juny de 1991. 
-Reial Decret 1005/ 1991, de 14 de juny, pe! qua! es regulen cls 

procediments per a ¡'ingrés en els centres universitaris. 
BOE núm. 152, de 26 de juny de 1991 

- Reial Decret 1700/1991, de 29 de novembre, pel qual s'esubleix 
¡'estructura del Batxillerat. BOE núm. 288 de 2 desembre de 1991. 

- Reial D~ret 1701/ 1991, de 29 de novembre, pel qual s'establei
xen especialitats del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, 
s'hi adscriuen els professors corrcsponents d'aquest cos i es determi
nen les arees i materies que haura d'impanir el professorat respectiu. 

BOE núm. 288 de 2 descmbre de 1991. 

---Drdre de 31.7.92 sobre accés directe a ensenyaments conduents 
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a títols oficials de primer cicle unÍversitari o equivalents des de la 
Formació Professional. BOE núm. 204, de 25 d'agost de 1992. 

- Reial Decret 1178/ 1992, de 2 d'ocrubrc, pe! qual s'estableixen 
c1s ensenyaments mínims del Batxíl1erar. 

BOE núm. 253, de 21 d'ocrubre de 1992. 

- Reíal Decret 535/1993, de 12.4.93 pel qual es modifica í com
pleta el RD 986/1991, de 14 de juny, í pel qual s'aprova el calendari 
d'aplicació de la nova ordenació del sistema cducatiu. 

BOE núm. 106, de 4 de maig de 1993. 

-Reial Dccret 676/1993, de 7.5.93 pel qua! s'cstableixen les diree
tríus genera!s sobre e1s útols i els corresponents ensenyamems fiÚ

nims de Formació Professional. 
BOE núm. 122, de 22 de maig de 1993. 

-Reíal Decret 850/ 1993, de 4 de juny, pe! qual es regula l'ingrés i 
l'adquisició d'especialitats en els Cossos de Funcionaris Docents a 
que es refereix la Llei Organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació 
General del Sistema Educatiu. 

BOE núm. 155, de 30 de juny de 1993 

- Reial Decret 928/1993, de 18.6.93 pel qua! es regula l'tnstitUl 
Nacional de Qualitat i Avaluació. 

BOE núm. 160, de 6 de juliol de 1993. 

NORMATIVA CATALANA 

NORMATIVA REGULADORA DE LA NOVA ORDENA
CIO DEL SISTEMA EDUCATIU 

(per ordre cronologic) 

- Decrct 75/1992, de 9 de mar~. pel qua! s'estableix I'ordenació 
general dels ensenyaments de "educació irúantil, "educació primaria 
i I'edueació secundaria obligatoria a Catalunya. 

DOGC núm. 1578 de 3.4.1992. 

-Decret 96/1992, de 28 d'abril, (1) pel qual s'csrableix I'ordena
ció curricular deis ensenyamems d'educació secundaria obligatoria. 

DOGC núm. 1593 de 13.5.1992 (1) modificat pe! Decret 223/92. 

-Decret 154/1992, de 20 de julio~ pcl qual s'aprova el calendari 
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d'aplicació de la nova ordenació del sistema cducatiu a Catalunya. 
DOGC núm. 1626 de 31.7.1992. (Modificat pel Decret 180/93). 

-Dccret 223/ 1992, de 2S de setembrc, de modificació dels 
Decrets 95/ 1992 i 96/ 1992 pels quals s'estableix l'ordenació curricu
lar de l'educació primaria i l'ordenació curricular dels ensenyaments 
d'educació secundaria obligatoria. 

DOGC núm. 1662 de 28.10.1992. 

-Dccret 180/1993, de 27 de juliol, de modificació del calendari 
d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Caralunya. 

DOGC núm. 1779 de 4.8.1993 
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Annex III 
CATALEG DE MÓDULS PROFESSIONALS EXPERIMEN
TALS (CATALUNYA) 

fndex 

• Família Professional Administrativa 

MP-2 Auxiliar d'Administració i Gestió 
Mp·J Comptabilitat i Gestió 
MP-3 Programació d'Informatica de Gestió 
Mp·3 Administraci6 Empresarial 
MP-3 Administració del Comer". Exterior 
MP-3 Informació i Atenci6 al Públic 
MP-3 Secretariat Multilingüe 

• Família Professional Agraria 

MP-2 Agro-pecuaria 
MP-2 Producció de Plantes 
MP-2 InstaHació i Manteniment de Jardins 
MP-3 Hortofruticulcura 

• Família Professional de ¡'Alimentació 

MP-3 Indústries Alimentaries 

• Família Professional de les Ans Gdfiques 

MP-J Composició d' Ans Grafiques 
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• Família Professional de j'Automoció 

MP·2 Planxa i Pintura de Veh icles 
MP· 2 Manteniment i Reparació de Vehicles 
MP-3 Automoció 

• Família Profcssional Comercial 

Mp·2 Auxiliar Comercial 
MP-3 Tccnic Comercial 

• Famíl ia Professional de la Construcció 

MP-2 Paleta 

• Família Professional Del ineació 

MP-2 Auxiliar d'üficina Tccnica 
Mp·3 Delineació Industrial 

• Família Professional d'Elcctricitat-Electronica 

Mp·2· lnstaJ.laeions Electriques 
MP-3 Equips Informhies 
Mp· 3 Sistemes Automatics 

• Família Professional Estetica 

Mp· 2 Perruqueria 
MP·2 Esterica Facial 

• Farru1ia Professional de la Fusta 

MP-2 Fusteria 
Mp·2 Mecanitzat de la Fusta 

• Família Professional d'Hoteleria i Turisme 

Mp·2 Hoteleria Restaurant-Bar 
MP-2 HoteJeria Cuina 
MP· 2 Recepció i Serveis Turístics 

• Família Professional de la Imatge i el So 



MP-3 Mitjans Audio-visuals 
MP-3 Producció, Realització i Opcracions de Programes Audio

visuals. 

• Fanu1ia Professional Marítimo-Pesquera 

MP-2 Pesca Litoral 
MP-3 Cultius Muins 

• FamíJia Professional Mcdmica 

MP-2 Maquines i Eines 
MP-2 Manteniment Industrial 
MP-3 Fabricació Mecanica 

• Família Professional Química 

MP-2 Operador Químic 
MP-3 LaboratOri Químic 
MP-3 Medi Ambient 

• Família Professional Sanitaria 

MP~2 Auxiliar d'Infermeria 
MP-3 Farmacia 

• Família Professional Tecniques Industrials 

MP-2 Instal·lacions d'Aigua, Gas i Calefacció 
MP-3 Instal·lacions Frigorífiques i de Cümatització 

• Fanu1ia Professiona1 Textil 

MP-2 Confecció Industrial 
MP-3 Confecció de Teixirs 

• Família Professional del Treball Social 

MP-3 Animació Socio-cultural 
MP-3 Educació Infantil 
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Cu rs: 1993-1994 

M~ul l'<oI"";o ... I_2: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRAT . 1 O PERATOR IA DE TECI_"'TS 
(A\.iX1UAR AOMIN ISl'RACIÓ I GESTIO) 

TASQUES M¡jS SIGN lr!CATIVES 
DEL PROFF.SSIONAL 

l. T r:o.nJCrip<i6 mcc.>n"grlofia 
d~'~'«J. i d""u .... nlS. 

2. Rocepciói • .,meudela 
<"rr ... ¡><:Jodonci a. 

3. A,xiu de documento, 
~. F",n,.li.~.., ió de docum,,' ... 
5, eomp<ov""ióde dkul. i 

d,d ... . 
6- G .... ion ••• o.ernc:. i 

in"'''>e'. 
7. Regi, ... d'up<raoion" 
8, Cuntrol d. c.e/c. i " 'oc. 

DURA DA 

TOT"'L: 

"" Enel 
«n.r. 
• due.,;u: 
7!oO h, 
A 
l'cmpraa: 
200 h. mín. 

CO:-<TINGUTS ~I !\S RELLEV ... Nr5 

l. "'clÍvru. ca>nbmicl. 
2. A •• ivi ... cmpr<'IVial. 
l . In. roducció al d .... ; 

,1.;11001. ;"'jXI.i.iu. 
~. Compt>bi lito •. 
5. G lcul,n<te.".il, 
6. P."" •• ..,. .dminiun_ 

t;u •. 
7. CLa .. ificaci6 i >niu. 
•. T.anoe,ipció rn<anogrlo

fi", i inlo.mi.ic., 
9. TraClam. n. informa.;e 

do d.ck., 
10. Red..:.", i c,,"mnic. ció 

o,ndicion, d'""",o: Ea"ay.men. Sec.",d .. i Obli~.to": o FI'I <> 2n do BUP oprt .. m 
D •• dd ,i .. o",. productiu: 18 ' ''Y' , <xp.,; ~ nci. nun;m., p'"'' d'o«<, a M I'-2 

Fam~i. !>rofcllion.r.!.: ADMINISTR ... T IVA 0,.1",.1" 7-S·I<J92 

Ttr oL 1'1'lI1:Pll 

Teco;' 
... u.ili ..... 
Admi"i,,,,,,,ió i 
G ... i6 
d.l. bronca 
Adm;ni.tr.!iv. i 
o,m....: •• 1 

DOG, N~m, IS9I <k a -5 - 1992 

CENTRES 

~BARCE I.ONA 
• II'!> . I't.mruo. Riba$_ 
Te\I:211SOQol 
· EMFPUu;' .. Cu". 
T.lf:32S 4I S7 
• Centr. ADYSE 
T.II:2157109 
"0891)· BADALONA 
• If.5 Badalona-? 
Tdf: 397 S5 11 
"08)02 - MATARÓ 
• E.cola Pi . S .. , Ann . 
lw:m032~ 
'Cg750 - MOI.lNS DE REI 
• II' P B"'I1&' el F ... rrr 
T.tl: 618 l7 62 
"0820. _ SABADP.I. L 
• lES .Ribo! i Se,,... 
T.lf, 712 ., 22 
"17160 - ANGLts 
• lES R.f •• } o.mp"l.n. 
TtI' : 972fH 12 07 
· 17J00 _ BlANES 
• II:!> .Serrallarg •• 
r . l!: 971"3 lO 05 
"25300 - TARREGA (11'1') 
Tell: 973/)1 22 001 
' 2S600- BALAGUER 
• Cent.~ ... CSER 
l 'oIf: 91l1U S<J 12 

AcelOs UN IVERSITAT 
(Sol. MP-J) 



Curs: 1993-1994 
Mildul l' rola.;onal-3: COMP'TABILlTAl' l CFSfl6 

T ASQUI'.s Mf.s SIGNIFICA 1WF.S 
DEL f>ROl'ESSION o\I_ 

1. R<ali'~:lci6 del cicle 
d'inl",,,,.",,', comP:'abl e. 

2. R .... i.i6 i u,il~ó de 
le. opcncÍOfu comp .. bI .... 

3. Comp.oució; oquimcn. 
d' racioos. 

4. abl de 0001"" i ncndalls. 
5. El"bo""",',d'estatocomptab!eo 

i inlo."",i u •. 
6. Form. li, ... " i6 i tr~m;tKi6 

d. dotum..,txió ~. 
1, Control ¡"",m o:k. rUe. fi .... ncen. 

DU RADA 

'rOTAL: 
'" h. 
Enel 
cm" . 
NIIeO. iu: 

'"'' A 
l'emp .... ' 
200 h. mln. 

CONTING lITS Me; R.ELLEVA NlS 

1, C<>m,P"bilil>' ' .... nl. 
2. I'In a],, ; d. bala"""",, 
l, C<>rurol d. col\..". 
4. Okul fina' lCer. 
~, lAgill>eió. 
~. Sin ...... lribu •• ri, 

~'1uitbc;6 d'impoJt"'. 
1. I'ro<n dc cornu"ócoció. 
8, T,...,tom."t inf()rm~ti., 

dd,.p.DC"'OS . dm ini.

"'''U'. 

Condicion . d'. ""., Sat.ill."" "~perimentaJ,, eou o 1'1'1101"0"" 
Oesdd .i".mo produc,iu: lO any>, .xp<~n.,¡.I.bo .. 1 mínimo, P""'" d',,"& I MP-l 

n 
F, mni . prol". i"n. l: ADM INIS11I.hTIV I'I 0 ,,1 •• d. i -+- I9'JI 

TtroL "1'111'1'11 

r.mioc 
Especi.li". en 
ComJ'tabilitat i '"'«, 
de lo br.""" 
Admin;'or •• i .. o i 
Comerci.l 

eENTRES 

- BARC ElONI'I 
• IFP I'.ocot. Treball 
carror Urgoll, 187 
1'.11, 410 noo 
• [1'1' Purona, Rib .. 
Pg. Voll d 'H ..bron, 9} 
1'. 11: 211 loO 04 
• en"'. ADYSE 
c.rr ... V.I1:ncia, 170 
ToII: 215 73 09 
'"01915 - BhDhLONA 
• lES a.,Mona-7 
c ...... Boldomcr Soli 
T el.: 397 n I 1 
~M I'IThRÓ 
• I¡:P Miqud 8i.d. 
Tdl, ¡<l8 14 S9 
• ExoIa Pia Su. hno. 
-rd r, ¡<JO 16 27 
"2~JOO - TARREGh 
_ IFp de Ti .. "!. 
T. lf: 973f}1 22 CI-I 
- 41201 _ RF.US 
• II'FP B. ix C.mp 
Tdl: 977/31 0'.151 
·43no - VILh-SEel'l 
• IFI' a orb>. Mi.ode 
Tdf: ' 77/J.9 n 79 

DOG. Núm . 143) d. 22-+_19'J1 

ACCtsUNIVERSITI'IT 
(SoIs MP-1) 

Bihliole<ooomia , 
Docum. ",.ci,',. 
Emp"IOri. I •. 
Inform~,;". d. 

""'" pror.-sror ,J 'ECB. 
Tm..IlSoci." 
C ... dual Soci.1. 



Curs: 1')93· 1994 

M<'>d ul Prof, .. io~al-J, PROCkAMACJÓ D' lNFORMÁnCA DE GFST1 Ó 

TASQUe; I>1I1S SIGNIFlCATIVES 
Df..J. f>ROFESSIONAJ. 

1. Infonn>1i17~i6de l '.d mi_ 

"".ució i de lA , . .. ió.k 
~i, •• <rnJ>1"'~ 

1. P~maciód'ap\ic:><iono 
infonni' iques d .... pon • la 

R·""'· 
J. AJ.p,~iQ ¡ e.plotacjó Jel. 

oinemes infornlltia.k pfli,.,. 
i mi.janes . mp<<Jn. 

-l. Aplicació dd dÓ$scny rnliw.. 
p<1" a1t .... prof .. ..., ... h. 

S. Mlnt.~i rnr"t del sof ...... ,. 
d'~ " , i" . m. inlormitic. 

6. Redacei6 de docurntnuci6. 

DU RADA 

TOTAL, 
m h. 
En .t 
. ... t •• 
"'¡",atiu, 
750h. 
A 
l'en\~ • .,a, 
200 . m¡~. 

CONTI NCUTS MÉS RELLEVANTS 

,. M.t<>doloi\i. d. l. 
jjUj;.r.mac1ó. ,. . nguatt .. d• 
t;ogn.....,ió . , ctodoloVc' .k 
d<"$rnvolu p.me",. 

•• Si".m« inl",matiCl . 

•• Ofiml.,óc1, !IOf ........ 
.... 00 .... , i .k , .. ,i<). 

• P',;'lra.....,ió . , R •• ilució d ·.plicaciono 
;"form).,iq~ ••. 

•• Di"." y d. bOl" d.d ... 

Condi.ion. d·.« .. , 1»00\1.".. eop<rim<n .. l O COU <> FPlI.pr<>n, 
Dos d.).~ procIu., iu, 10 ' ''yo, experim<ia lIbonl mín ima, pray. d 'accáa MP-3 

1Il 
Fanu1i. Prole .. ion. l, ADM IN ISTRA l"IV A O rdro de ~ -3- 1<)a<) 

-rITOL FPUI'P J1 

' "«:nio 
r" pc,i.¡¡ ... el! 

Prov=>""i6 
d ·lnlor ...... iu de 
CoI,io 
del. bu",,", 
Adm;ni" ... ; •• i 
Co.n .. ,i. 1 

IX>G. Núm. L 14 1 d. 1 1_3_ 1~8'J 

CENT Rt'S 

"BAR C ELONA 
• rrrs..", l¡nasi 
T.lf, 20) 90 16 
• em". ADYSE 
Telf,2 IS7J 09 
>SABADELL 
, lES V.kn,i Almi,..\! 
Tdl:725011 ~S 

• CE Jaume Vi~om • 
T df: 726 9'1 9S 
"O8~ll - BADALONA 
" lES Cr. H. ldomerSoI' 
T, \{, J9785 11 
'011700 - IGUA LAD .... (IF.s) 
Tdl, 8044155 
"08J01 _MATARÓ 
• EocoI.l'i. Sta. Ann. 
1"o1f, 790 16 27 
' 17002 - G IRONA 
, lI'fP Mon,iliti 
Telf, ~72120 94 S8 
"1S006 _ LLElDA 
• Aood~mi. n.,,,ic. 
Telf, 973/23 59 B6 
' 4120 1 - IIEUS 
' !PI' I' . B,iI Camp. 
T~lf: 9nl3l 09~) 
' 41370 _ A},IPOSTA 
• lF P Montoj. 
Tell, 977/70 00 4) 

ACC~.s UNlVERS ITAT 
(Sol, MP-1) 

Bibli",<conomi. i 
Docurnrn..,., ió. 
EIIudi, enlpKS.lrl.k 
Informltica de 
G ... ;6. 
I'rofellor d'EGU. 
T ",ball Soci. !. 
C...tuot Social . 



Curs: 1993- 1994 
M/l<l~1 prof ... ion, !.), ADM1N1STRAC1Ó D'EMPRESES 

TASQUES MIlS SIGNif ICA T IVE$ 
DEL f>ROFESSIONAI. 

1. Formoli' uci'; d~ doc.>m~ .. ~(;';' 
2, l'.dici6 i <ompo¡ici6 d. 

!n!O<. 
J, (hg . .. i,zació i eI . "i fi"d6 

d, l. docum ... t1ci6 . 
4. Reso l~ci6 ¡ ,.gi ..... dd, 

P''''''''OJ .dmin i.o<nti~ •. 
5. o.mp .. h¡li'zadó d'op"acÍ<>ru. 
&. o.mprovac;ó i ~erif,Clc¡'; 

de bCl~r"" i ""tltI [¡"'nc''''' 
1. Tumiucióioegui"",nl 

d'opor.u=ioos en c~ 
1. Ebboració d.l'ag ... d. 

d~ W<¡u .... 

DURADA 

TOTA l..: 
9s.oh. 
En d 
.. "t,~ 
• J ue.,;", 
750h. 
A 
¡'emp ... "" 
20!: h . • nrn. 

CONTINGUTS MI1S RELLEVANlS 

l . Compubili"". ci6 
d'op~"",ion •. 

2. D¡.~n¡"';" eonp,...,ri"', 
J, Ope .. ciol\' financorel. 
4. Lo¡¡i.l1ci6. 
5, Figure. iml'OJi,ive., 
6. Ofima,ica. 
7. p~ adm i";II"';U', 
8. PI"OCh d. corn"nic..,¡';. 
9, Trac,.mc:a, i"fo'nUtic, 

Condicioos d':accét: Ib .. i ll~ .. t ~~p .. i"",ru.J oCOU ° FI'II.pron" 
D~ • .Id ,iJttnu. prod,,<t¡II: 20 .nyo, ""ptrio"e;. min;m., P' OY' d' .. <& • MI'·3 

IV 

".mm. P,of ... ;o ... I: ADMIN1STRATlV A O.d •• d. 8·4· 1<)1)1 

TITOL I'PIlf'PIl 

T«nio; 
Eopeci.liJ ... en 
Admin;S\ •• <ió 
J '.mp, .. ., 
J . b b .... ", • 
Adm;n;m,,,;va ; 
o.m',cíal 

DOG. Núm. Hnd.ZZ·.· I9'l1 

CENTRES 

" BARC ELO NA 
• II'P Ex.,I. T .. b.1I 
cu rer U'Ii.II, 187 
Tel!: 43092 00 
• IFP P,,,ooa< Rib .. 
l'g. van d' lt . bro", 93 
T. 1I:211$004 
• E:\If'1' llui .. C"n 
Rond. s..ru Anton~ 19 
Telf:325~ 1 37 
• ITP d 'Ho.uf .. ncs 
Consdl dcCcnl, I~ 
T.If:,)J1OJ80 
• c.n". Form. ADYSI! 
<=,~. V.!~n<:;., 170 
T&21! 73 09 
· Og<J 15 · BADALONA 
• IFp La I';rn:d. 
Toren< 8.,Uo"; • • /n 
"081SO · MOLINS DE R~:I 
• I Fi> fkr ... r ti 1' • ...." 
N" •. S .... de lord. oIn 
Tdf: 661 1162 
Av. R""in 11."" .. , 4 
T.If: 97l/13 59 116 
• 2W/l6- LLEIDA 

ACCÉS UNIVERSITAT 
(So" MP.J) 

BibliOltCOnooní. í 
DoC\lm.nr:aci6, 
Emp", .. , i.l .. 
Infruml , ía J • 
en, ió. 
p,of.",o •• , d'EGll , 
T ",b. ll Sot:ial. 
e"d,..! !i«¿.l. 



Curs; 1993- 1994 

Mbdul Prof..,ion.I-3: COMI'.Rt:; EXTERIOR 
(AUXILIAR AOMINISTRACIÓ I CESTIÓj 

TASQUES M~ SIGNlflCATIVf..$ 
DEL PROF¡;SS¡ONA L 

[. P"p'r1ci6. " ami,."i" i 
seguimem d·opt"rocion. d'u _ 
ponoci,s i im¡>o"",iÓ. 

2. Utili,:uci6d. mi,j.TU in· 
'e<nocLon>Q d. p'gamcn •. 

3. pr<p.a .... d6 do lo rOOenun 
d·:u.segunn«.,dcl. fomu 
de , .. n'pon: i de 1 .. .1"", .. .,.. 

4. Actuació ~.v.n' I·Adm,ni.
,,..016 i d'Il" .. cmi,.,.. 

S. C."i6 adn,;ni.tr.I,iva de 
p'oce .. o. inform.titzo," , 

DURADA 

TOTAL: 
l.000h, 
En el 
cenl" 
cducatiu: .. " , 
I'empr ... : 
200 h. nún. 

CONTlNGUTS M~S 11I!LlEVANTS 

), Come .. im"n.cion.L 
2. pu.n. i.comp,..-v.wa 

,nt.,noclOn.L 
3. T rln.pon ;n .. ,nac;onll 

....-¡;unI>i. ; .. nbol"~r 
4. Operacions b.DCirieo , 

fin.~ .. dd comw; 
""te"or. 

$. Rogim annzd.ri i fi ,_ 
cal de l .. imponaci.:m. i 
exportacioru. 

6, G..,ió. i de';P¿'~ d'im: 
PO"",,"ono, npon.e,ona. 

7, húormoti'l!.aCi6 d·opcncÓOJu. 
l. r.""ú deromuni<:aciócn 

IlenBU" ""u''K''''. 

Condiciolll d'o<c&: s..~IJ.n' np";men,al o COU ° Fp ll 'prova' 
D .. dd oí"."" produceiu: 20 anyl, •• p.,;en<ia I..ho .. 1 mínima, provad'",úo a MP-J 

v 
F. mili. Pro!u.;o.w: ADMIN ISTRATIVA Ord .. de » 4-19'10 

TtrOL 1'1'111'1'11 

T ecnic 
l'.' l"'ci. li". en 
Admini",,,,,ió .101 
C<>mcr~ b ,crior 
d. ¡. b'1l>u 
Admi ni ..... ';v. ; 
Comercial 

CENTRES 

' \lARCELO NA 
• EM . Llu'L .. Cura . 
Rnnd. San, An,oni, 19 
ToIl:}154157 
• Ac:ad. l.6pa Vicu~. 
Co.-II de Con .. )'15 
Tdf,J02l9n 

DOC. Núm. 1191 d. [4-S--1990 

ACC~.s UNI VeRSITAT 
(SaJo MP-l) 

lIibliot<conn mi. i 
Documen~;6. 
Em~ rcl ... ;.ll. 
Pralenora' d'EGR 
Inlor .... ,ic. de 
Gatió. 

"08'J21 _ S. COLO MA GR. 
T,eball Social 
Gradu., Soc; .1. 

• lFP La B..,id. 
S."t. Eul ' lia, ./" 
T df: )92 42 61 
'()iOn - MATARÓ 
• ElICob Pi.o St .. Anna 
PIA(' San,. Ann., I 
Tdf:mOlH 
' 08211 - TERRASSA 
' EP E.ocol.l'ja 
carrcrCoJ.k¡i 12- [6 
Tdf:78854 O 
'2SI)().¡ - LLEIDA 
, I ~ P .:IIC. del T,..b>.1I 
U n er Pi Margall, 49 
Tel/: 973I2J 1549 



<:urs: 1993- 1994 

MIld ~II'rofe .. ion.al·l: !NI'ORMAC!6 ! ATENCIÓ AI. I'ÚB LlC 

TASQUES MÉS SIGN ifiC A T IVES 
DEI. I>ROFESSIO N Al 

1. A .. nció di,ect> • clionl.l, 
u. u.ri. i J>Úbli<.. 

2. s;...em.amzaci6 .1. 1., 
infonnacion. , oouni'¡" •. 

J . Emm.ogatz.",.tge, co"ruh> ¡ 
oct",]it,ació dt l . inf()rn"",i6 
en ,¡ltana infor",lúc¡. 

4. Dil",;'' 'k b inform. ci6 
... tu dUcrORlS sen .. d' .. n. 
orpnn"",ió. 

5. !;atió ck ... info.....;i6 
CIl'~ di' .... nlS ... ".ti, d· ..... 
0fJ"'¡'~ 

6. Rcali,""ci6 de rooml"Ol 
d 'inform. ció """.".ti" .. pu. 
la ;n";luci6 o <"'1"' ''. 

DURAD A 

TOTAL: 
"' b. 
En el 
ce ntr e 
• ducal;,, ; 
?SO h. 
A 
¡'cmpn:¡" 
200 10. mfn. 

CONllNCUTS MEs RloltEVANrS 

l. Teo, í • .1.10 'nfonn..:;Ó 
í comu nicoci6. 

2. "" i¡jllll d"nfom .. "iÓ i 
comunic.ci6. 

J . I',,,, .. ro. d. se.ti6 d. 
1, 'nformació. 

4. L. inform,á6 ¡>e"""'
I" uda.. 

S. l'nf«cion ..... nc idi,,
mltic, U~ .. ac~II.'a. 

6.. T «no!ocia de la 
¡"fo."",,'';' rttII._ 
info.mlUcs.. 

7. Mardeg.>J d . ... infor
m.c ió i .Id COfUum. 

Condiciono d'acd.>: lbuillenl ..... rim ... uJ "COU " I'PI I . provOl$ 
o.. .!d odtcma prOOuc. iu! XI .nro, apenen"i, mlní ..... prov. d ·xcés. MP.) 

VI 
F,,,,n i, Prol ... ;o". ]: ADMIN ISTRATIVA O rd ,< d. ) · 4· ¡!190 

m ol. FPVf l'll 

'oo" io 
E' p. ";o.Ii . .. en 
[nform.ció i 
Al<nti6 , 1 Pu b],. 
.1 . 1, bra nc, 
Admin;¡,« ,i . , ; 
eom ... cÍ.>.1 

DOG. Nu m . 12':11.! .14-S-I'I'lO 

C ENT RES 

"08OJ2 - BARCEt O N A 
• EM F .. un T,lIad. 
n,m- C .. n Vis.<i, ~ 
Tdf;J~776 1 4 
' 087S0 - MOLINS 01:: !tE! 
• IFP Bem' l el Fe"o, 
NI,". Sr>.. d.l<>n!'1/1l 
Tdl:661 ) 762 
°251X16 _ LlEIDA 
• Acadi:mÍ.>. Tknic. 
Av. Ro';ra ROUR. 4 
T. If:.,nnJ S., 86 

ACCEs UNIVHRSITAT 
fS<>1s MI' . J) 

Biblio,oconomu. ; 
Doc:un><n,,,i6. 
Emp' .... ,i .~ 
Info,ml,i.c:. C .. ,¡Ó. 
Prol" "''' l d·EG ll . 
T r.d"cto", i 
inTerpreto. 
Tr<b.1I SocLal . 
G .. du!If Soci.1. 



Cu rs: 1993- 1994 

MMu! p",f ... ional-J: SEClt l:.'ARIAT EX EClffiU MULT tU NGÚE 

T ASOUES MtlS SIGNtI' lCA T1VES 
DEL I'>ROH.sSION AL 

1, R«<peió, trami,ació i 
..,.;!occió do d""",~nll, 

2, In, roducci6 d'..ce .. i 
in.~ ... d. document., 

l, Control de l. corr<>pon_, 
denci. i d.l'"rxiu, 

4. Confocc;ó i .egui_n, de 
l'. gonda , 

~. Ú<pIIi.nció do vi.H,"
con¡rn .... i ... iSl~ncin a 
""potÍ(;OJl., 

6, Pr. .. de ",,.es. reunion. 
i conK'e'l\H. 

7. Conc.nac;" d'e",," .¡"'" 

DURADA 

TO TAL: 
l.looh. 
En.! 
~enlt. 

e<!utatiu: .,'" 
A 
¡'<mpn": 
200 h. mín. 

CONTI NGUTS Més RELLEV ANTS 

1. Tkni'lu .. d'up'wió 
0 ... 1 ¡ escri.a .., Ikn_ 
(lie. ",,"·.n~'eJ. 

2. Comuruc"''''M ¡nlem .. ; 
.... m ••• n Ilengü •• pro
pio. ; om1ng«n. 

J. Comportamenl huma de 
l'OIVni.zació. 

4. Le,,,lació. 
S, Come<'(' h, .. io<. 
6. Ge .. ¡ó admini" ... tiv. 

d'u na un;t>' económic a, 
7, Gmió inlo,m.til .. d •. 

d. I.a inlo.-m..,ió, 

Condicion. d'..,eét: BII,,;!I .... , .~p<rinl<m.1 O COU o FPII .pro ..... 
D .. dd ,¡".n .. produr,iu: 20 mr" OlIp<,ienci. m;n irn •. pro .. d'occó •• MP·J 

VII 
FamlIia Prof ... ¡onah ADM INISTRATIVA Ordrede 7·5- 1992 

TITOL l'I' I/ FPlJ 

T" nÍC' 
Especia"". en 
Secre .. ri. t E~<cu_ 
,iu Multilingü. 
de l. bra",. 
Admini" ... iv1 i 
Comon:;"l 

IXIG. Núm. IS9lt de 2~ · 5- 1 992 

CENTRES 

"«1011 _ BARCELONA 
• EM . LN'isa Cura' 
Rond. San, An,on;, l' 
Telf:J25 41 57 
'08206· SABADELL 
• lES '1.11 .. 
Val.nt' AlmiraU sin 
Ttl f,7250BlIII 
· 41201 - REUS 
• IPFP .B.", Camp. 
er, ¡..,inl Il.".u sin 
TeÍf:977/J 1 0953 

ACCts UNIV ERSlTAT 
(Sol. MP-l) 

Bibliouconom;' ; 
Docum.nució. 
Emproarials. 
lnforml lic. d. 
G .. ,¡ ó, 
Prof ... ora, d' ~:GB 
T ... '¡u<1OrlI i 
int~,pm .. 
T <.n.11 Social. 
G,adull Soci.L 



C urs: 1993- 1994 

MlKl ul1'."I ... ;0<I. l.2: AC RO ·PECUARI 

TASQUES MÉS SIGN IFICATIVES 
DEL f>ROFESSIONAL 

l. R ... ~Iu<;ó dd mo.nric. 
",:m,~nim.n, i pnm.fu '<p'
r .... ;.,.". de \ •• maqui .... ; 
,¡" •• • grícolco prllpi .. d. 
I·. m?' .... ¡. mil;" 'g.l';a , 

2, R" I,tz. o,6 d. 1 coru." d. 
¡ .. aFi .. v.gel'" i ¡" 
acl¡vII.", 'G,,"'lImiq ~u que 
compone" el cid. produc,i~: 
• P,na d. """,'m dd 01110 
P.,,~Ó d. ,erren". 
Adobv, oembnr, , 1)"'" .... 
T "",.m ..... " ,,, .... ,,.,i .. 
Recol-Lo<ció, <,,0$<<>"..,;06. 

J. R •• ~tzació do ¡·c .... cució 
de loteS \ ... ct;v ;I1IJ " mo
d" .. d. l'.m~ r.,ugrilri_. 
• Org.nit .. c!ó gtn ... l. 
• Alimenució . 
• Rcproducció ¡ .. ,,;,hin del 
~r. 

4. G .. ció dcl'>Jpccta l<cnic 
econOmic i comenial propio 

DU RADA 

TOTA L: 
11001.. 
En el 
« n,,, 
. duo .. i .. : 
900 h. 
A 
¡·.mp,....: 
100 h. mili. 

CONTING UTS Mt'.s RELLEV .... I'ITS 

1. Gatió del·""p.n •. 
_V,n •. 

2. c..lti .... 
l. R.,...d"i •. 
~ . Mo",,, i maqui .. .;.i. 

agricola. 
s. Informan ... 
6. AnOli.; de d>.d .. 

l ""nll"';l " o. 
7. Cilcul d. acto .. de

producció i eoo,,,,1 
d' .. ,lo.oc;ó. 

l. ApllCació d •• """iq ... . 
tlp<Cifi 'l"n d. , roducció. 

9. o,m ... ,.Ii.ució. 

Condicion. d·"dr. tn.eny.m~, 5o<cundui Ohligat",; ,,2n de BUP o FPI "I'rovlI 
Da del '''tenl. p.oduniu: 11 o .. y .... p.n' ocia I.boral, p ....... d·accá • Mp·2 

Pl mOi. Profm ion.l: AGRhR1A 

m OL FP\/I'P11 

·171OO-0LOT 
·IFP.l.G., !'ODC'· 
Cn .. Ridau .. O/ .. 
T"1f: ~7212621CO 

VIII 
O,ri .. d. 4-5- 1989 

DOG. Num. 1!~2 de 12·S_ 19n 

ACCtsUN IVERSITAT 
(So" MP.}) 

lOeni. 
Au~ilior tn 
bpl"tocion. 
"'gr"'p<'C"~riu 
d. Jo bWICA 

Agrari. 
"25230 - MOLLERUSSA 
• IFP . L·Ur~~Il . 
C,ta. Torrtgro ... o/n 
T.!f:~nl60C3S9 



Curs: 1993-1994 
MMul Pro[g,¡ion.o! . 2: f'RODUCC1Ó DE PLANTES 

TASQUF-S M~S SIGNlF1CATlVES 
DEL ~ROFF.SS IONAL 

1. Prcporoció J e tcrrc .. y. , 
'~rru ; tubo".", ... 

2. Roproducci6 d. plan . .. 
oq<NIl difera'" m~od .. : 
II,voro, .. queix, empclto i 
• l lr",. 

J. Repicaci6 Je pb n . ... 
4. T ... ph aw:i6 de plan ... 

• cnv1SCM o terrenyl. 
5. Ubi,,,,,ió de le. pl . .. ". 

." ,lo div .. oos CnYU'" 
o,errooY'" 

6. Ruli.:ució del, rcp 
n.,,.,,, ri . mitj.n, m. el. 
dif,ren" ""emes. 

7. f' r",>moo i .plinció 
de pmd""tc. fi,ounitori. 
hcrbicid .. ; .dobo. 

8. R •• ti.zoci6 .1,11 dif"onu 
.. <l>alla""ltu .. l .. 

9. rn<lad .. en,u.or.n,rn, de 
pl.n ... ipreparoci6 de 
",ot.,. 

L6. Manl.nim<nI de m;U¡uin .. i 
cines uliij,ud ... 

DURADA 

TOTAL: 
llOO h. 
Enel 
« 0"" 
• duc •• iu: 

~ ". 
A 
l'empren: 
200 h. mln . 

CONTINGIJTS Mt.s RElLEV ANTS 

1. T.sq ue. d. prop:>roc ió <.It 
• bU, .ublltoClc., i . 1" .. 
miljaos de ""hiu. 

2. Tuqu ... d. ~rodu""i6 
por ll.vorl . 

J. T .. q u .. d. t<producció 
vegt"tatin. 

• . E .... uo. i eon'<nido ... 
5. T>-< qu" de .rupl.ntlm"," 
6. R e~ .. 
7. Hivnn.de •. 
8. E;o>eI i maquin .... 
9. Agronomí., Morfologia. 

Le. pl."te. i t i modi. 
16. I' .. ologi. d.l. pl>n, •. 
11 . S;"emltic. vogm], 
12. PI ...... d. prod""ció 

mé. Irtqü ents t n el V;YO!. 

('.ondÍ(;oD$ J ',rob: En .. nyaOLcm So<undari Obli gatori " 2n d<: aup o FP I aptov, .. 
[)., del .i ... m. produ<tiu: 18 .ny. , ."pcti<o>c;'labo .. l, p' ''''. d·""ces . Ml··2 

IX 
famOia Prof ... iona l: AGRARIA O rott do: 1· 4·1991 

DOG. N~m. I ~ JJ d. n ·.· l ')'} l 

-rtroL FI'UfPlI 

Thn;c 
Au.iliar en 
Prodocci6 de 
Plan, .. 
dc la br.no: • 
Agr.r;'. 

CENTRES 
ACCI1S UN IVf.JlSITAT 

(SoI.MP. ) 

"17340 - STA. COLOMA FR. 
• F..oc. eap.c;¡. Ag.:.n • 
.Can Xifclo 
Pge. S,. Sal .. ador 1In 
T ell: 972184 17 65 



C urs: 1993· 199+ 
Mbd,,1 Profeuo-a l·l: INSTA L·LACIÓ I MANTENIMIlNT O EJA RDINS 

TASQUF.5 M~ SIGNI FICA TIVF.5 
DEL l'ROFE$SIONAL 

l . Int<"fpr .. ~ do pIlnolo ¿, 
¡"rd,ncño .rnb ;¿""rlnCió 
deb ~I~m..,u in<!iu,.; Lo. 
kVO ubicaci6 tn el , .... ;¡, 

Z . .... n!.0d6 o .""'b .. d·., • 
(JO ub(wi .... tbuMivu' 
bobIcin. 

J. ~Dbo,ic: d· ..... ....!," o _u."". do IH plon'''' 
id.mif..,..,16 do leo •• " .... 
i ... Iitz..,ió del.lrclJ.lI. 
.01TCC,i .... 

• . Prtpat.oció i ",.n~om.n' de 
1 .... nd .. pe!" al ... ,ro",,· 
pon, ,..,in, bo"" curo d~1 
mate,iolvtg ... I. 

~. Mon,. ni,n.n. dtl ,0~"Mo. 
1><><1 .. ; •• ",.nel. 

6 . Aplic:."ó d·. JOM ' foto • 
.... ¡ .. rio. 

1. Mon''''' ..... n, doLo. " ..... 
, l'ord .. del. 1',00111<1", i 
d. 10<"'0 miI .curado, .101 •• 
10ne. d. v.ndo 01 p~bh •. 

DUR.ADA 

TOTAL: 
1100 "-
En el «n,.., 
"'u.,.,i .. : 
"" A 
1' .... 1'""' 
200 lo. mín. 

CO:-ITINGllI'S Mts RU LE V ANTS 

l. TCaUq .... do fanlinma. 
l. Ekrnttl. .. ~ ... 

aljordi. 
J. D,huj. j ooml'.?"ició. 
4. Elefn<'rlu ilU.,lion 

d'''rdi.onia. 
S. lmcrpru.oció, 

repr<uoru.:ió V·frc:a 
d. ¡.rdi .... 

6. Prep...-..::ió dr! JbI. 
,. 11tIf'1000.acion .. 
l . M.nunimc"! d'"po;1 

t njudÍlUu . 
9. Mon'''''mon, d.Lo. inr ... • 

..... ruOlUn. ; mobilia";. 
lO. F.laboraciód~ 

p . .... u ¡>o .. ot. 

Condi< ionsd'K<&: f ...... ny."",n, Secund .. ; Ol>liga'O<; o 2" J. BUI' o F". ' p.ov., 
o.. dol "mmo prorIut, iu: l' o .. y .. "l',,;n,.io I.banl. prov. d'oc«.. "11'·1 

f .... ílio !'mfn.oion.ol: AGRARIA 

x 
Otd."k 1·1· ."') 

DOG. NUm . 171 4 d. 1·) · 199) 

Acd.5UNIVERS ITAT 
(So4MP·}) ITroI.I'l'VfPIJ 

"'"'" Au.iluru 
"174)¡) · STA.COLOMA FR. 

Inmllaci6i 
Mu,.n;m.", d. 
Jordi ... 
d.1o bnnca 
A,,¡ no 

• EK. Co~L AVltio 
.Can x,r ... 
Pr, San, SalndOt un 
T .If: '112184 \1 loS 



Cu rs: 1993- 1994 

MbduJ PrQ(cn¡o.w-}: HORTO FRIJTlCU LTURA 

TASQUES Mts SIG NIF1CATIVES 
D!:L !>RQFiSSlONAL 

l . ( • ..,,, oió d.,,,, ,, 1" 
' •• que. propie. del ·.xplo
... i6 hortof""rcol •. 

2. Pla"¡fic",,ió i co",roI d. 
l'uplOl""ió on loto eJ.oew 
aspecKs( .. mbro. pl.n'a<j,ú., 
uporc' . ' <g'. :uk>bat, m.n'e
n¡mon,. tra<' :u'1K"IIt1 f>1ouni
tat¡',coll¡u. 

3. Orpnil=ió, roo..!i......;,;. 
; control de 'OIes la ' UllUCO 
de I·""flo,>ció. 

~. Dl....,c,o i .~aluOoCióJt 
In " Iques .~ronOm¡qu ••. 

5. Pon.r " ¡"'i6 t<:on<'tmi~. 
de cont ro d';n~' ... o. i 
d.$!"' .... 

DURADA 

TOTAL: 
1100 n. 
En el 
.'n\ •• 
Noc .. iu: 
.. h. 
A 
¡ ..... p' .. a: 
200h. mln. 

CQNTI'l"GUl'S MeS RELL IlVANTS 

1. aot).niCla~rr<oJ • . 
2. Sol •• • dob. i ""'<nO, . 
}. Metereol "!;i. Igrhil. 
4. Muhiplicació,¡.¡, 

<uJti ... hottofrutfco .... 
~. lmplmu.e¡ó de ",,!tiu, 

hortofruti<ole •. 
6. Pod .. 

~ ~~"'" de""lt;u •. 
9. R"""J·kcció. 

10. Cultiu. ho • ..,{",' ;
oob. 

11. Nor""", b.Uiqu .. de 
oon'<l,"OoCió ¡ m.n¡puIOoCió 
p<>s,-collj,a. 

12. Com<rci.ll 'u oi ó d. 
proouet., hono/,utleoJ ... 

1 J. Ge.'ió de l·e.plol>ció 
hortofrutieol •. 

Cttnd i(i"""d'''''m: B.,xill« •• upenment.1 o CQU o I'PII'pront 
D .. deJ,¡""'ma produaill: 20 .ny •• up~';'n.;"lalxt,.l. p""" d·"""", . MP-J 

Xl 

Famlli.a Prof ... ional: AG RARIA Ordr, <k 7 ·~ · I9'll 
DOG. Núm. 159B d. 2S-5·19'l2 

TtrOL Fl'lIFPll 

Ttcni. 
E.peciali". en 
Ho rtolrutÍ<u!tura 
..le la bran<. 
Agn,;. 

CENfRl-:S 

· 08302 · MATARÓ 
o E,co!. ri. St •. Anna 
' l'j" 5>n .. Ann •. 1 
Te¡ ,790 1627 
°2~230 . MO l lERUSSA 
o ¡fr. l ·Urgen. 
en •. Torregrou.> un 
TeI: <¡73111J OJ 59 
' 4.)080 - CQ NSTANTf 
o l!.el Capacit. Api. ñ,,,,,. oMuBov ... 
Tdr: <¡nlH Jl S2 

ACCÉS UN1V f.R$rrAT 
(Sol. 1011'-3) 

En g. TI:<. Agrtcol • . 
Eng. ne. Foro",l. 
Eng. T~. luJuSlr . 
En8. Tk Ob ... p. 
Eng. Tec. TopopUic. 



Curs: 1993-1994 
Mbd~I I>.of .... ion.I-3, INDÚSTR1ES AUM IO NTÁR IES 

TASQUES MtS SIG:'-Ill'ICAT1VES 
DEL i>ROI'ESSIONAL 

1. 1',..,. i/o r;od ifio",¡¿' do 
l •• mo",o, per .11.boratori 
de con ,rol L/" ",,"li,i. 

2. !.cau .... in'<11' .. ució i 
• .,.lilU<:ió d. m«Miq= 
d·, nil, .. i connol.limenu ri. 

3. RcI..:;ona •• I< Hprct<S 
ptodue, ;u, d. p.I.n .. :lltIb d, 
¡j' .... Ji,; i ~Of11;..,¡. 

~. S""",.,.;",I .. mautcS 
d. '0""<101 i hi!~n. que 
..,."h.., l. -. Jein .. D.,.,-· 
,ni"" •• J, po .. ,b.,. rio<os i 
ton,amin.citmo,indic., 1 .. 
pmsibl .. m .. u ... prn'nti . .. . 

}. En el ~ •• d'p''';'O< 
in<lú, ,,iu . hmo.",i •• o 
indúmi.s ",Ie.a",,', organi,_ 
u. I ~ p,oducciód'. limonts. 

OUIlAOA 

T OTAL, 
1100 h. 
En el 
c.nI •• 
~uc"iu, 

"" , 
I'cmp""'" 
200 h. mín. 

CON"l'l NGUl'S MtS Rm .LEv ANTS 

1. Bioquímic. dcl •• limo"" , 
2. Microbiologi. i hi Ki.ne 

dcl •• lim.." .. 
3. Arulí,i", de1.bo ... ",ri 

fI.icolqui n,,,,oI microb . 
4. T..,,,,,logia alímen ,i '; •. 
5. eoo"..,¡.limenuri. 

ConJi.,o". d'",d" 8.IXilk .. , 0'1"'""",,, .. 1 n ecu o Fl' ll .p.ovo' 
D.,. do! . inom. p."'¡uotiu: 20 . ny" exp"H:nci. l.bo. , t. prov. ¿',,,I<. MP-2 

XII 
!'.rru1' . PJOf,,';(mol, ALJ MENTACIQ O,d,. de 7.5· 1992 

TITOL FP1IFPIJ 

T.c~i< 
E.¡><ei.1i . t. '" 
¡~dú"ri", 
Agl"O.lim. n,;'ne. 
deJa bnnc. 
Agriri~ 

DOG. Núm . IW' ok 25·~· t 'l92 

C H/mES 

·0~OO5 · UARCELONA 
• lFP , PDbl. NO\!. 
(.rr~r W.d· Ru. 2·;)6 
Tclf: }0') 6527 
'01820 . 1'. LLOBRECAT 
• lI'P 111. d.I< Banro!. 
C.i,« Llob,,~, Ilt 
Td : 170 62 11 

ACCtS UN!VERS1TAT 
(Sol¡ 1>11'·3) 

En);. T i:<:. Agríeol •. 
Eng. T i:<:, Quimic., 
Ent T i:<: lrulu¡tr. 
Eng Te.: 1'0 ... t.1. 
E!'$' "Re. Mi"" ... . 
Fi&K>teripia. 
InfeTmtn.L 



Curs: 1993- 1994 

Mo.lul Pro/miona!. l : COMPOSleló ARTS GRAFIQ UES 
(pRE· IMPRESSIÓ) 

TASQUES ~ ts SIGNIfiCA TIVf$ 
DEL PROFESSIONAl 

\. Cr ... <ió'¡' .. bONOSi 
maqu ..... 

2. a ... if",,,,,iód'origi..al •. 
}. o,mp"'icíó d. , .. ,"'" 
4. Sol=;ó de oolor. 
5. TraclOm<t" el""'rOníe de 

l. ;malgei del tut. 
6. Proc«Ut d. m1t<ri •. b 

O<lUibl ... 
l. Obtmció d. p'ov" de colo •. 
L Co,n1O! de qu.lí,.,. 

DU RADA 

TOTAl: 
'l'50h. 
En el 
un,,.. 
educ1tiu: 
750h. 
A 
I'.mp"u: 
2OOh. mino 

CONllNGUTS ME RF. l lEVANTS 

\. El proch gr:iflC. 
2. Ongin.b. 
l. Es",ú.:ad.d 'obra 

"llie •. 
4. Sineme. J. mUu,U 

gri.fiqu ... 
5. No.me. d. <om¡>o,iciÓ. 
~. Nonti<. de eorr"""ió 

d.tu,OI. 
l. F'osico de la Jlum. 
L M>tni>I ... noibles. 
9. Ik ... ¡,ornnri.t . 

10. Re¡:mxIu«:ió d. 
lim., ¡ 10. 

11. Elcolo •. 
12. Sd"",ió elec,,~nic •. 
11. M&n.ipul""i6d'iO\atS" 
H. Compagin""i6. 
15. Equip. de t,,,,,tam'nt 

.I«tránic d'imOlS' i 'Ut. 
16. P",,, .. d. color. 
1 ,. C..""ió d' .. bouot. 

Condi<io.u ,¡ .• "" .. : 1I."'i11 .... t experimento! o COU O PPII'ptov", 
0.. del .istom, p,oouctiu: 200nr" u p •• i • ...a.lobo,.I. pro .. d'"" .... MP. ) 

XIII 
F.mfii, Prol''' ;oo.l: ARTS GRA.FlQ UES 0,,1 .. d. 8 ·4·1~ 1 

TtroL F1'IIFPIl 

T«nic 
Esp.ci .. I» ... en 
eom . i6 
d.I.~. 
Arto G,lfoqu •• 

DOG. Núm. 14ll <k 22 ·4· 1~1 

CENTRES 

"08OJ6 · 6 ARCEIoONA 
• IFP EIICOt. Trdull 
co.,er U,!\cll, 187 
T.Jf:410~2oo 
~80JO · BARCELONA 
• EM V.po, d<llL:e 
carer S.~ado", 2 
T.tf: Jl1 6410 
'08001 • BARCELONA 
o Escol. 1' .. San, AIlIoni 
Rda de San. Pou. n 
T ol/: 441 1)60~ 
' 08960 · ST.JUST OESV. 
oIESSt.JunO .. """, 
A •. G~n .... I;,:tt, ¡/n 
·O8}02· MATARÓ 
• Eoco!. Pi . S, • . An". 
PI 'j' S.nl . Ann., 1 
T~I :7'Kl1627 

AceE UNIV I;RSITAT 
(Sol. MP·}) 

Eng. Tk.lnd"m. 



Curs: 1993-1994 

Modul Prof ... ;on~I-2 : PLANXA 1 PINTURA DE VEHICLES 

TASQU ES MÉS SIGNIFICATIVES 
DEL PR OFESS IO NAL 

1. Di~goo"ic d' ...... i.5. 
2. Determin. ci6 dd pr"",di

ment de r<ranció, 
:l. Dc.muntatge i muntatge de 

P' ''' mobih del. carro .. ori •. 
4. Rerar.ció d. pcti" cop'. 
5, Repar.ció d. cOI" i 

estructu r ... 
6 . P,epar.ció de . ur.rfreio, . 
7. P"p. r>ció d. P'll1UI<S. 
8. Aplicaci6 d·impriro,cian •. 
9. MuntAtge d'emb.llido,", i 

retol&. 

DURADA 

TOTA L, 
1100 h. 
En el 
contro 
OdUcaliu: 

"" h. , 
l'omp"": 
200 h. mino 

CONTlNGUTS ¡\tÉS RELLEVANTS 

l. Einto,mill".« i 
equip , de t~ler. 

2. Sold. dur •. 
3. Impacte. i delormacion, 

de l. "rro"oria. 
4, Rep.T>ció en bancad •. 
5. Tr>ct>m<n' do 

,up<rfíci .. i pi",a,. 
6. Colo,imctri •. 
7. lnt<rprtt. ei6 i 

repro •• nt><ió grili< •. 
8. ProcoJimcnt> d'an'I',i 

'di.gno.i d',,,,,i., 
9. P,,,,,odimenlS de 

r"",,,ió d' .v"i". 

Condicion. d'oce'" En,enpment s..,cundari Oblignori O 21' de HUI' o ¡'-P1 . pron' 
O., dd , i"cm. prouuctiu: 18 .ny" experiencia l.boral, prava d' ..oCtS • .1.11'_2 

X IV 

hmíli. Prole .. ion.l: AUTOl\IOClÚ Ord,.. de JO· 4-199Q 

TITOL FP1IFPlI 

TOcnic 
Auxili.r en 
I'la"". i Pintura 
d. Vch id .. 
de lo b,..nc. 
Autorooci6 

DOG. Núm. 1291 de 14-5-199Q 

CENTRES 

' OSOJ6 - BARCELONA 
• IFP E.coh T,cb.1I 
e",rerU,!:<lJ,187 
Telf: no 91 00 
"08004 - BARCELONA 
• Il'FP Yergo de l. Mor", 
e",ru Muto,", ,In 
Tell: HZ 88 00 

ACCJ;S UN1VERSITAT 
(Sol. MP-3) 

"08610 - ST. V1CEN¡;;; HORTS 
• S.grat Cor 
R.fa. l C ... nov. , 132 
Tdf:6S62058 
"2S000 - LU::IDA 
• lP?P La C.parrello 
P.rtid. t. C.p.rrd l. 
Tdf: 973/26 11 99 
~H080 _ TARRAGONA 
• IFP Compl.x Educatiu 
Camí Vdl de S.lnu 
Telf, 977/50 01 74 



Curs: 1993~ 1994 
MMul Prol...,ional -2: MAf\,'TEN IMENT I REpARACIÓ DE VEHIC LES 

(A ntics: M~'nic. A"tnmObi l ... El«I,i<i,., A"tom~bil) 

TASQUES Mts SIG N IFICAl1VES 
DE L p RO FESSIONAL 

l. Dio¡ nOtúe d· .... i ... 
3. Ik. i,~¡ódel manl~n;m~n' 

S;A.rrili i<. 
~. R.pof1ció J~ I~. , vI, ico 

"..,<lniq_ i ol<c" iq"'''. 
~. In .... l·lxi6d·O<COüOfi .. 

DU RA DA 

TOTAL: 
IIOCh. 
En~1 
« mre 
edu<.tiu: "'. , 
I·.mp .... : 
200 !t..min. 

CONTINGUTS Mlls REU.EVANTI 

1. Mm,;'I, ~;ncJ, oquips. 
iNtrurnrn .. i ;nsu l·btio .... 

2. El"""" ,. 
J. LI \<1ru""" l i6. 
~. Eb lrons ¡ 1. dirK<iÓ. 
~. II . usp<nsOó i 1'.moni ...... l . 
6. ei"",i ... ~trics i 

. loctrÓnic,. 
7. Proccdimcm. d·,n,li.' i 

diagn<>nic d·l~ari ... 
B. I'roc.dim."U d. <opa"" 

<ió d'>VI"c" 
9. ln~rpr~ .. ciói 'epro· 

$Cd. >eiÓ enfica. 

Condicion' J·"o." Enoonyo""'t" S~und ... i Oblig.tm; o 2" ti. sur o 1'1'1 . pr"" .. 
Des tkI.i.te"", prO<lO><:I' .. : 18 my., nperimci. b bonl, prOY> d·;ocdo. 1011'·2 

xv 
F.m~i. p ,ofnsio nal: AlffQMOCIÓ On:l~ d~ 4-S-1919; 7_S_19'92 

TIToL I'pl/FplI 

TIcnic 
Au.ili.uo 
M .. dinica d. 
I·Au\on\/).bil 
d. l. bu nn 
A" oomoció 

DOG. Nú,n . 1 142 d. 1 2_5·1~8~ i 25-5· 19'12 

C ENTRES 

"0891~ _ BADALONA 
• II'P pOIOp'" f.bra 
Mol! de Ja Torro "n 
1'011: JB) 61 1 1 
" 08330· P RE MIA DE M .... R 
• 1 Fp CrUtO/"ol Fe""" 
R. fael C ... no .. " n 
T elf:75120 SO 

ACCE.s uN1VERsrrAT 
(Sol. MP-3) 



C urs: 1993-1994 

MMu\ I'rol ... ;"",, \-3: AlJ!'OMOCIÓ 

TASQUES MÉS SIGN If ICA TlVES 
DEL i>ROFESSIONAL 

l . Oi'&nbst;e d'IV'';'" 
2. I:>':tnmirució de me.od .. i 

.. m1" d. <roban. 
). P),nifioa<;ó; 0'l;l/l 'tz.d6 

d. treb.ll ,. 
4, R«:<l':"i6 de v.hid ... 
S. Gnu6 d. dienn. 
6. Ebbonció d. l"OUUpo»\OI 

d. ,?:anc;"ns. 
7. Gesli6 d ' .. ,oco i ¡« ... vis. 
l. Ruli.ud6 d. p..m"'i<I 

d ••• hi<l~ 
9. Con .. " l d. qualiut. 

DURADA 

TOTAL: 
ll00 h. 
En el 
ce"". 
.du<at ''' : 
""'h. 
A 
l'cm¡><Qa: 
lOO h. m i~. 

CONTINGlfrS MÉS RElU!VANrS 

1, M ... ';.1. 
2. lub,;can ... eomb ... ,iblu, 
J, Unioru . 
+. El motor, 
S, Dinlmioa d. I ·.u.om~bi l , 
6. L. ".n.",i"i6. 
7. s...¡><noi6 i f .... "'. 
l. La ditocció. 
9, La e ........ ,.;.. 

10. EI«nici",t. "Iearbnlca. 
11, Ass"~' ¡ ..... U •• m .... " . 
12. O.pnitz>d6 d.I ........ II. 
1.), Av.luoció do: toUDO, 
14. Control do: quali •••. 
15, R«:cp<ió d ••• hicl ••. 
16. EI . boració p'''lul'0ot" .. 
17. Dirccci6 i eoordin aoió 

d·.quil" d. treb.U. 
11. Anoli" i di",nw .i< d. 

[qav.n.s. 

Coodi<ioru d · .. ds: D.ao~lk .. , uponlD<oul. BUP~COU,o FPIJ . "r IOV'!> 
])qd"l.i •• cma product i .. : :ZOon)'l.upcrienc:;,. loboral, pro ... d'a=s. MP·3 

XVI 

Fa",ni . I'rol ... ;oll.l: AUTOMOCIO O rd" "" 1_4· 1'1'J1 

mol FPI/FPll 

"!kni< 
Es",,".li .... n 
Au.om""ió 
d. l. br.",. 
Au.om <.><:ió 

CENTRES 

"1l8'f15 - BADALONA 
• [FP Pompru F. bn 
Mo\i dcla 1"0' .... o/n 
T.1f: :l~3 6111 

DOG. t\um . 1HZ d. 2!-4- I!l'I1 

ACCtsUNIVI!.RS ITAT 

'03036 - BA RC ELONA 

(Solt MP-J) 

F.ng. Tk. A"r.ol •. 
[ng. Tk. 1'" ..... 1. 
Eng. ne. Indumi.l, 
Eng. '1"00. Minerí •. 
Eng. Tk u'Ob,.. 
PúbliGuc" • IPFP E .. ol. T,eb.1I 

camr Urg.II . 187 
T~II,n09200 



Curs: 1993-1994 

Mbdul P..,feu ....... I_2: AUX ILIAR COMF.RC IAI. 

TASQUES MÉS SIGNlflCATlVES 
DEI. ¡'RQFESSTONAL 

1. V.nd. al públic. 
2. Conl<ol d·..,..¡.,rocirs.. 
l . R"'~r"i6. m=ipulxió i 

control d. moread.lÚt. 
•. Euen , ió de documen" ,.1,_ 

cí",,.,, .mb ,1 mov;mOnl d, 
me.c.d,,; ... 

5. Eml;'-''1''''''$< ; cml»l.l, •. 
6. R.g"' ~"rTlu í .o ..... ' 

po~ncia. 

DURADA 

TOTAL: 

"'" Enel 
cen,", 
. du ... iu: 
'50 h. 
A 
1·""'1" .... , 
100 h. mín. 

CO NTINGUTS M~S RELLEVANTS 

1. Di .. ribució c01n.reí.l. 
l . L' .. ublímenl com.",iaI. 
l . Yecniqua mereltanJisinc
• . Si>1em .. ; I«niqu .. de 

ve"d • . 
S. A~lOm .. i,u.i6 del, 

pro« .. "" odmin;l1,.,ius.. 
6, Olcul me."""lil. 
,. Infonna,i,U(iód. 

proc ...... <Om<rew. _ 

Condiciono d'''''''tt E" •• ny.m.", s..:und.ri Obli~ .. ori o 2n de BUl' o FPI aprov"," 
0.. del,i"em. pr",luctlu: 18 '''r'. u¡><ri~nci. l.bon] mínim., p.ov. d·occh . Mi>_2 

XV II 
l'.mili. Prof ... ioMI: COUERCIAl Om.e de 4 ·~-I'1a<¡ 

liTol. FPlIFPn 

T«nic 
Auxili.r 
Gomrn:w 
del. b .. nc. 
Adm'"i$t • .,;,-, i 
C"more;.1 

DOG. Núm. 1 H2 d. 12_S_I'la<¡ 

"OII'II~ - BADALONA 
- lES Bulo1o .... -8 
Ctra. Antg. V.li-nci., 'IS 
-relf; }87H0-4 
·O~810 - ST. PERE RIBES 
- lES _Can PuíS> 
u .u. ~bjo>r s/n 
Telf: 896 12 71 
408225 . TERRASSA 
-lES P.u Pica"" 
Con Boad. d<i ¡'i 
Teif: 7)3 C6 &1 
·25000 - LUlOA 
• JEPP Lo Cap. n . U. 
P"lida lo Cap .... n. 
T.lf:'Il1l26119'1 
°2S600 _ BALAGUER 
- C~nt,.. ACSER 
" ,re, S.nt Llur •• 50 
T. lf, 97J/H 5' 12 

AC CÉS UNTVERSl1'AT 
(So l. MP-3) 



Cu rs: 1993- 1994 

MOd,,1 Pto/mio .... I·): TECNIC COM ERCIAL 

TASOUl'.S Mts SIGN1FICATlVF.5 
DEL T> ROff:5SI0 NAL 

l. l'utic:ir.":i6 t n Lo ,l.fin;
<ió de • política de .cndco, 

2. Pbnif<C"aCiódc 1'..,ti.; .. , 
d ..... da. 

l. Ga,ió; c"",,ol <1' .... 0<:<. 

• . G ... ió d·op .... <Íon' de 
compn, .. "d., "'"'por' i 
dipo.;, . 

5. s.,uim.n. de 1 .. opera<;on. 
ccmnó.lJ. 

6. Ca"",I;.uci6d~nl,,tnU<io 
del .... n:.t a Lo dirrtti6 de 
1« .tnd ... 

DURADA 

TOT AL: 
"Oh ",,[ =0. 
cd"" •• iu: 
7SOh. , 
I·omp' ''.: 
2:l!l h.rn in. 

CO NT IN GVfS Mts RELLEVAm'S 

1. L'.cciócornt«i.l. 
2. Lo di ... ribució romcrtial. 
J. Comp'" i ""'plUm. 
4. n.:noq...,. de .. ntlL 
~. Ga,ióad,,>ini"n,i.ade 

1 ... ' .... / .. n6o".I .. 
6. Come,,, exterior. 
7. togi, l,ci6. 
8. Con,inm.",; in •• "i~.

ció del m,,,"(aI.. 
9. Aplicao::ió inlo,mitica. 

10. p"""ilt d. <ompniuo:i6. 

Contli-o: io ... d'..,oh B.,~ilI.r" •• pe.ime" .. 1 ° CCU o I'p lI . pro""" 
De. del.i"em. pr<>ductiu: 20 anyl, expori<""i.l. bor.l mlnim., 1"0"' d' ...... MP-) 

xvrn 
f¡m~i. prol ... io.uJ: COMERCIAL Ordrtd.4-5-I ')89 

TITOL FPllfl'1 1 

Tkni<: 
E.peciolj, .. 
COI1XITi.U 
.1,1, bn"". 
Adm;ni .. ' ....... i 
Comnci.1 

(X)G. Núm. 11.2 de 12-S- I'JII9 

CE NThl'.S 

"BARCELONA 
" EMFP Llu,· ... Cura 
Rond.a!W., An'Olli, 1':1 
Tdf:J2Hl S7 
• 1PFP Son. I,n~i 
earra""o Formiguo ... j() 
T,II: 20J9016 
• E.col . Pi. Cobu.", 
«.lmm • ., .. I1do,25·35 

ACcllS UNIVERSITAt 
(Sol. MI'-J) 

B i~ lio .. conomi. i 
Ocx:u .... ntació. 
Es . .. .!;. IOmp • .,.n.a. 
f.ns. T « . lnfor"IÑ
.N:.. deG ... ió-
Prof ... "m .! ·EG B 
T ..... USo<i.1. 
Gradu'l Sociol. 

Tdf:211 40 76 
' SANTSAOURNf D'ANOIA 
' ü<: Vili""I . .. ralF.n. 
Tdf:891 14 12 
· 4lno. ARBOC; I'F. NEDF5 
• [FA Compjoli .. 
Ctca. N-J.O, p.~. 287 
Ttlf: 977/67 01 02 
'.3080 · TA RRAGONA 
'IPF V,J . I So""'I"o, 
I' ... i<kn, Co<nl"ny .. 3 
Trlf:9nI21 18}6 



Curs: 1993-1994 
MMul Prok .. ional-2: PALETA 

TASQUES M~S $IGN IF1 CATIVES 
DEl h OFE5SIONAL 

1.1".''1'''''''-1'1,001$, 
proj«:t c. i "'1~cJnc •. 

2. S.1«:~i(l",; P'o","" 
DUtt,;.b. 

3. M .. d~ i p~.p.n. d . 
m .... 'aI ' d ob.o, 

4. M.noig ¿'.inu; ,n"'l~inl,io. 
~, Conlm.ir; .epon •• Iernom. 

<I·om •. 
6. M~n, .. ¡ ....... ¡ ... b .. ,i<l .. , 

xa"' •• ; ,1" .. ;",,1>1,1.<10"' . 
7. Aj~1 en .. pLan •• ¡'" i 

ani •• II:acion.; al".,. 
;""u l·loriono. 

DURADA 

TOTAL: 
11ooh. 
En .1 
• enUe 
c<luc" ;u: 
~h. , 
l' . mp' .... ' 
200 h. mln. 

CON"nNGtrrS MÉS Rtl LEV AN"rs 

1. M ....... I. de l. 
oonotru«i6. 

1. Heni,!"" d. 
l·""¡iiicu;{>. 

l. Elemcn .. <I·un. obr>. 
4. E'p,. .. ;6 sr. fiu. 
~. M"Iuina,i. i el.menu. 
6- Segu,.,.,; hi¡;icnc: 

en d .... b..U. 
7, CJ.I ""I. eI.m.ntal<. 
S. En,I. "o"'. 

Cond",óon' d'..,c~ e.=ny.m.nl Stcundor; ObliS' lori ° 2n d. BUP" 1'1'1 ' prov" 
Do. d,I.;.tom. proJu<tiu: 1~ . ny', upc:.i~nc i. 1100 .. 1, pro ... d',,, •• • MI'·2 

XIX 

F.",,1;. I'rof ... óo..al: CONSTRUCCIO Ord ... d~ 1_2_199) 
DOG. Nóm. 1714 de 1-}-I99J 

TtroL FPlfl:PI I 

T<cnU: 
Auxiliar 
Pol,u. 
d.bbr ..... 
ConmuccilYObres 

Ct NTRES 

· 0080 _ -rARRAGONA 
• 1Ft' eo,,'p. F.duc. CEI -A. 
Cn •. d. Sol"" oIn 
Tdl: 9n/~4 01 74 

ACCÉS UN IVERSITAT 
(So]" MP-3} 



Curs: 1993- 1994 

Mbdul J>ro/~>sion.I ·2: AUXI LI AR D'OI'ICINA T tCN1CA 

TASQU ES MI1S SIGN IfiCA Tl VES 
DEL I>ROFESSIONAl 

1. Confca:í6 dc ~ol., tor-
1~11s i dibuiIOf ocnzill .. 

1. R~pr .. <nuci6 d~ pl~noIs, 
_. portir d. croquu. 

l . U. d·equi". informaliCJ ~mb 
I'.plic""ió d.llcngu>l~n ,Ce. 

4. Cilcul. d~ foilU'S 1"111"" 
de b funci6, 

DU RA DA 

TOTAL: 

"" End 
«nlre 
cd""". iu: 

"" A 
I·omp ..... : 
200 h. Inln, 

CONTING1.rrs M~.s RELLEVANTS 

1. Tecniqueuk rep,.,.enuci6. 
2. Norrnalitnei6 dib.r.Ut 

ind .. " ,i.l i de: <on",,,,,,,i6. 
,. R.prncn,..,i6 C ... ru:a i"" ...... i.l i de: <ol1Sirucci6. 
•. l""tal·lEion. indwuuls. 
S. In.tal ·lEion, en el. 

ed ifici. i o¡"""'. 
lo. Proiee,,,,, i 1> ...... t.p~nuci6. 
7. L ·OOci .... <"nico ... ",n .. ,iu •• d •. 
8. I nform.l.,ica ~r.fica . 

Condicion. d'""d .. : EnKnyanltnl Smlndari Oblig.llori ° 2n d. RUPo FI'l.proYOtf 
OCI de:l oí ... "", prod=iu: lllny .. "pn-imcialaborol, pro .... d·acc&. MP-2 

xx 
f amilia l''Oleuio""l: I)ELlNEAC1Ó 1 DlSSENY Ordr. de: 4.s-1~89 

DOG. Núm.lI 42deI2·5-l989 

mOL I'PLlFP11 

"' .. A.."iliar 
d,orlCi .... Tknic. 
dc h bnnu 
Deli"eoeió 

CENTRES 

01)80.2) _ BARCELONA 
• EM Se ...... i Bo .... ". 
Morq""'dcSr • . An ..... . 
Tdf:217 4142 
· 08010· MOllNS DE REI 
• lf P S.rrut el ferrer 
Nr .... Sr •. d. Lord. sin 
Trlf: 668 J7 62 

AecEs UN1VERS1TAT 
(Sois MP·l) 



Curs: J 993-1994 

M/ld ul !'rof ... ional-l: DELINEACIÓ INDUSTRIAL 

TASQUES MI1S SIGNlI' ICA TlVES 
DEL PROFESSIONAL 

1. T",rumissi6 bi i lri<limcn_ 
• ional de propostes d~ pro
du~q .... I.bori. 

2. Propona d'a!,enu,¡"u que 
..,Iucion;n uno n<cmi ... !. 
panim de 1·.n'Ji,i de la 
problem. ';o •. 

). I oterpretoci6 i .do¡><ió d. 
1. t<cnolo~;. mé. ad.~u.d •• 
l'101""ió d. ""da problem. , 

•. Anlli,i d'oojec" 'IO, •• 1 
pun, de "io .. form.I, fu!\Cio_ 
ni! i t<eooOKic. 

~. V.lonOó M1. CQ""" que 
comporten les propostes do 
product .. que dabo<i. 

DURADA 

TOT AL, 

'"'' En" 
~" . 
edu<atiu' 
750h. , 
I·ompr ... : 
200 h, mln. 

CONTINGUTS Mt.s RRLLEVANTS 

1. H"toriad..tditKny. 
2. Infor""';"" CAD/CA M . 
J. Ttato!oSi.a. 
4. CompoolCió .. .etica. 
S. Si"em .. d. n:pn: •• n,~ió. 
&. Normali,,,,,,,ió. 
7. Proj« .... 
~. Roprodu«:i6d·o rigin.!.. 
9. Model, i prototipw. 

Condiciono d·acc." B .... ill . r .. upori mental o COU o F!' II . prova< 
Oc. dd , ¡".m. productiu: 20 . ny., apcri.",,¡. I. t><>ral mtnima. prov. d'.cch . Mp·) 

XXI 
F.mfii . Pr% .. ion.l, DEUNEACIÓ i PISSENY Ord,.. d. 1-2-1993 

TITOl FPI/l'PlI 

neme 
Ew«i.alis .. en 
DOIineació 
Industrial 
d. La branca 
Ddinnció 

CENTRI'.S 

"BARCELONA 
• IFP E",ob T,.b.Jt 
cm .. U".II, 187 
T.lf, .lO 92 OC 
• EMF!' Se,,..\ Bonulre 
M:uquh Sto. Anna,. 
T.If:2 17.\42 
• Ese , Prof ••. do! CI", 
carrer V,lomi., 680 
T.I/,212407~ 
'01l02- MAT¡I,RÓ 
• Eseol. Pi. Sto. AnN 
PI~ .. s.n .. Anna, 1 
T.II,7'ilO1627 
'"082<15 - SABADELl 
• CE .J.ume Vi!adorttl. 
c<, 0. .. Torra" I 
T& 7269995 

DOG. Núm . 1714 d. 1_)_1993 

ACCt.s UNIVERSITAT 
(Sol. M I>.)) 

ArquÍtea. Tknica 
En&- Te.:. A .. o""u· 
tia, Industri.l 
Min ..... No.al, 
Obra NbliqtICl i 
Topo¡;;rifica, 

~08HO . CALDES MONTBUI 
• lES _M.nolo Hugut . 
c"" .. JOU? Corn'¡',2 
T. lf:8M0462 
'clmo- Sr.jOAN OESP! 
• IFP .f ....... Gu¡" di •• 
A.da. C ..... . li'.t, JO 
Tclf,3711611 
5(3206 _ REUS 
• !FP Reuo-5 
C'''. M .. pujol l. 21 
T,JI, 977/ll 21 81 



Curs: 1993·1994 
MMul l'rofessional-2: INSTAL·LACIONSELtCfRIQUES 

TASQUES Mts SIGNIFICATIVES 
DEL I'ROFESSION .... _ 

l. Mun .. ,c< d~ "" .. a 
~I"".iq~. d. disln"bució. 

2. Mun,.,ce ; eo nnaió 
d'i>U'>¡.¡~;ORJ "~u.;qu ... 
Ion, do.m"i'l~' eOn! 
indun.i>I .. 

J. U¡o,enin>tm .1';0"01·1>_ 
e;"". el"'rri<¡ue •. 

4. Conn •• iÓ; .e.i.!ió i .~,; . 
!icociód. quau,a i equipo 
.1«";.;1. 

DURADA 

TOTA L: 
1100b. 
En el 
e .. n,n 
Nu",",iu: 
.." 
A 
I'empr ... : 
200 h. mfn. 

CONTINGLrrS M~ RELLEVANTS 

l. CiTari .. i ",au'a 
.Ik~ ....... 

2. Linia, elcm~nts d. 
.... rúob,.. i prm=ió. 

3. Ins,.¡'¡aciOnJ el",,,;· 
qu .. , domn'iquts; 
indunri>l •. 

4. Regbm'''I>ció d. 
b-aixa .. nsió. 

~. 1,,"01·1>.;6 d. mo'or'. 
6. In,,,¡·¡ocion. d·.nllum.",,'. 
7. No"", •• d ••• gu .... , . 

CondiciON d'>e<:Or. Enxny •• n"m S«undui QbliK •• ori o 2n d. BUP" FPI 'provm 
Iks ""I,;',e.". prodto<tiu: l. anys. • • perimci. Jabo ... 1 mini...., prov. d'accá a MP-2 

XXII 
F.""l" Prof ... ional: ELECfRICITAT-ELECfRONICA O rd"'d .. 1·~· 1 'I91 

T trO L FPIIFPII 

r ... nic 
Au.:ili .. . n 
lns,al·bcionl 
fl!-<: ' riqua 
de lo brona 
.;I ... ,rir;:i, .. 1 
fl ... lf>tmica 

OOG. Núm. l50nde 25·5·1'191 

CENfRB 

'08005 - BARCELONA 
• 11'1' P"ronO! Rilw 
~ VaU d'Ebron, '13 
-reir: 212 50004 
' 01013 - BARCELONA 
• 11'1' So", AOO, ... 
IItr.nguo. P.kru. 104 
T" :352301] 
' 08003 - RARCELONA 
• f M N.rd. Mon'uliol 
S.I.", I'.p .... i\ 01" 
To¡f:31~481>1l 
' 08'11' - BAO ALONA 
• 1ft> L. Pi"ed. 
To rren, B. , ]16ri. oIn 
Tcl f: 399 05 I1 
' 08302 - MAT ARÓ 
• Eoco], Pi> Sto. Anna 
"' j' S. nl> Anna, I 
T.¡ :7'l"0 1621 

ACCÉS UNlVERSITAT 
(Solo MP-J) 



Cucs: 1 ~3- 1 994 

MMul P...,{nsional-l: EQUIPS INFQRMÁTICS 

TASQUES Mf..s SIGNIFICAT1VES 
DEL i>ROFESS10NAL 

lo hu,.H.ció i posod. en 
funci"",men, d'equip. i"lonn.,;" •. 

2. Mam.""inICnt i ropar.ció 
"'«¡ujr.' unb microl.'roc .... don. 

,. l""al· aci6 i "",n"",men' 
de 001,,,,=. 

4. Mat" .ni...,n. i]><l'J"d. en 
manta de .isumes tdnnlo.i ..... 

DU RADA 

TOTA !.: 
950h. 
En 01 
oon,~ 

educa,iu: 

"" , 
l'~p,uo:. 
:roo h. mino 

CONT1NGlITS MÉS RELl.EV ANTS 

lo Micro.l""" "nic •. 
2. Sisteme,orcratiu •. 
l . Tenni".I. lp.,il"o.:... 
4. Prognmaci6. 
5. '1e1";nlo","'."'" 
6. XancH d'Orea Ioa.l. 
7. M""enirncn. d'«¡uipo i 

pcrifuies. 

Condici<>ns d'acca: S .. ...iJk .... experi"",n'al O COU ol'PlI '1''''''''' 
Ikt del"., .... p",duclÍu: 20 ' ''Y', expcri~nci.labor.1 ",¡nim>, 1'''''''' d'ac<:á. MI>·} 

XX III 
f "",ni. Professio "al, E!.ECfRlc rrA T·ELEC1'RONICA O ro", d. "5· 1')89 

TITOL FPIIFI'Il 

T""ni< 
E'peci.li". en 
Equip. ln lorm.,iu 
de l. bunc. 
EkctrÍ<i ... , i 
EIt<:'ri>nÍ<. 

DOG. Núm. Iln d. 12·5·19119 

CENTRES 

' BARCELONA 
• IFP .La G"in." ..... 
corre:, Ane.an; a, 55 
T. \f: )59 34 QoI 
• EMI:P J. Manuel Z.fra 
.,nRl' ROlen., ~l 
T. II: 2lS01 26 
• El' Hostal, ..... 
Cons<lI.kCcn,.14 
Td f:311 0HO 
· 0S290 · CERDANYOLA 
' lES . faume Mimó. 
Se<n&.llin . .. u/n 
1'01(: 692 71 01 
' 4)005 · TARRAGONA 
• IPFP .Comte d. R;u •• 
Cua. do V.ll. Jln 
TeJí: 977/24 IJ 84 
"43080 
, lP I' Comp. Educ. CEI· " 
A~.""ia d. S.lou Jlo 
'l'e1f: 977/54 0\ 74 

ACCÉS UN IVERSITAT 
(Sois MI'· }) 

Eog. Tk 
·A.",n' u" < •. 
.N.v.l. 
-Mino .... 
. Indu.trial. 
-0\"' .. Públi<[uCJ. 
T.lecomunÍ<ac . 
luqui' .... ur.o Tk. 
Diplom .. ulU 
-Info,ml,;.. . 
• Op.Í< • . 



Curs : 1993-1994 

Mó,M Profmion.I-): SISTEMES AUTOMÁTICS 
(SISTEMES AUTOMATICS 1 PROGRAMABLES) 

TASQUES MÉS SIGNIFlCATIVES 
DEL PROFESSIONAL 

I.lmpl,m.ntaciód',quir,' 
. utom.,itu". irutol· ac ion. 
i g •• tió dd "'U mrntonimont. 

2. V<rilic.ció Jd correcto 
funcion.ment dolo equip' 
f.bric. u. 

J. Program.ci6 d·«¡uip' i ,i.· 
tem" mtorn.",z . ., •. 

4. M. n«niment d. ,ineme. i 
in.Ul·bcions ,u«,""latitud •• . 

DURADA 

TOTA L: 
1 oo:J h. 
En d 
Centre 
educatiu: 
800 h. 
A 
l·omp"": 
21>:111.. mín. 

CONfINGurs MÉS RELLEV ANTS 

1. Mantonimont d· in". ¡'¡." 
<ion. autom.titl1d ••. 

2. Autom ati. m<, de control. 
3. Accion. ment. eloctri" 

dectro -pneum' ti<J i 
dectro-ltidr' ulic •. 

4. Si.tem .. logics i pro
~.rn.bje' . 

5. Autom.titució indu._ 
tri. l PLC i Pe. 

6. Inform' tic. ;"dustrial. 

Coru!iÓon. J·.accé" Bat"ill.r. t experimental o COU u FPII . pwnt 
0" dd , i,tem. productiu: 20 .ny., expcrien<i. l.bo",l mfnim., prov. d' .ec':,. MP.] 

XXIV 
F.mili. I'ro(e .. ;on.l: ELECTR ICITAT-ELECTRONICA 

DOG. Núm 
Ord,. do ~-4-I?91 
1433 d. 22_4_1'191 

rlTOL fPlIfPII 

TOen;e 
E'p-eci. li ... en 
S;storne, Amum,,,c, 
i Program.ble. 
do l. bronco 
Eleetri oiut i 
Electronic. 

C ENfRES 

'BA RCELO NA 
• EMFP Sort" Bon."'. 
Tdf:2174142 
• EMFP Jo. n M. Z1f .. 
ToI!: 235 01 26 
• fucol. Pi. C. ! .... n, 
T.lf: 212 40 76 
· 0875-0 - MOLINS DE REI 
• IFP Bernat el Forrer 
ToII: 668 37 62 
· 08201 - SABADELL 
· lPP Eocol. Industri.1 
Telf: 725 87 44 
·08.103 _ MATARÓ 
• IFP Miquel Bi1<i. 
ToII: 798 14 89 
' 17007 - GIRONA 
• IfP Nard, Xif .. 
Tdl: 772/2126 12 
"25300 - TARREGA (IFP) 
"foil: 97.\/31 22 04 
"43005 - TARRAGONA 
• lPFP Comt< d. Riu. 
T elf: 977/24 13 84 
"43206 - REUS (11'1') 
Tel/: 9771J12J 81 
· 43500 - TORTOSA (IPFI') 
Tel/: 977/YJ 0949 
"43800 - VALLS (lH) 
Tdl: 977/60 o<J3a 

ACCES UNIVERS1TAT 
(Solo MP_3) 

Eng. Tee. 
-Aerunautic • . 
- N3'·31. 
-Minera. 
-Industrial. 
-Obr~. públiqu< •. 
-Telecomunic.c. 
Arquit<etu ra "f'c. 
Diplomoture. 
-Info,m'ti". 
.Optic>. 



Curs: 1993-1994 

Ml>dul l'roi ... ion.l· 2: PERRUQ UERJA 

TASQ UES MÉS SIGNI FICATIVES 
DEL /l RO FUSIQNAL 

l. Obs< .... .ció i di.g"""'ic d e 
1',,,,, de! cuí, ~abellut. 

l. S,¡..,,;.¡ i apli<aci6do l, 
¡>Joduc' • • coomk¡'u m ... 
.di.nu. 

l . R.a!; 'nció d, !n'b.lI, 
b"i~" ren", d. o,bell" m.r· 
eo', bruohi",. 

•. Reoli,ució ci.la tknj. 
'1_ de colonció, deooIo~i6 
i ondul. ci6 p .. "",n,,,,. 

S. Cu .. ; "$11"11 de l. t..rt... 
6. R.alj, .... i6d. ,.JI ... i 

,«olli .. . 
7. M.nic:u;' •. 
a. Ot¡~nit~""i6 i 1." i6 del 

.. 16 do ",,'ruque" .. 

DU RADA 

TOTAL: 
lOCO n. 
~:n ,1 
« mI< 
educa,iu: 

"" h. , 
]'emp'ot.I, 
lO0h. mino 

CONTlNGUTS Mf1s REltEVANTS 

l. Em"cturo i fi,iologia 
de l. pell i el. cab,n •. 

2. Aherocíonl up;l· l~ ... 
m" fuqümu. 

l. Vilagi.me • 
4. I""OOucció. l. 

co"".,ologi •. 
5. T«niq" .. d. pen"q" .... 

-col"ncióld«olor>< <6 . 
..onduloci6 Itm¡><lral i 
¡>en""".n'. 

·,.11.,. ; ,..:olli ... 
·renl.l, bru.hing. llUr,,"I. 

6. Manicuro. 
7. l'ormoci61.bor.J. 

Condicion. d'acdo: t:n,enY'nlon, Secunduj Obligatori o 2" d. IIUPo FPI "f'rDv", 
Oo. do! .i"ema proo"cti,,: 18 ' ''Y'. e'¡>er;¡mcl. l. booral minim., pro •• d',ce"" . MP·2 

l1TOL FPII I'I' lL 

neni< 
Au,;Ii., en 
1'0""'Iu"i. 
d.,lo bronca 
P<'"''luma i 
E"kica 

xxv 
Qrdr .. d. ' ·5·1 '192 

DOC. Núm . IS'nI d. 2S·~ · 1'192 

CENTRES 

""(:S(llS · BARCEWNA 
• 11'1' P.lro" .. Rib .. 
Pg. V. lI d' ll.hmn, ~3 
T o1f,112 so 0+ 
01)801 1 . BARCELONA 
o l!.c. Mun. t.!u¡ .. c"r. 
RoO\da S. n' linIo ni, 19 
T .. If: l254157 

ACCf1s liNIVERS1TAT 
(Soh MI' .» 



C urs: 1993- 1994 
MIld .. 1 Pto .... ion.I -Z: FSlTIICA FACIAl. 

-r A$OU f.S MfSSIGNlI'lCATIVES 
I)I!I. PII.OI'ESSIONAI. 

1. OiIgnbstic tk tipu. do pello 
l. R~alj .ució d~ ~uilwgn. 
l . ·1"r.am>mU lacia .. : 

. _<jo 

. hidrat.oci6 

:::~¡,~ 
4. M .... ,SO ,.,;.l •. 
~ Manicura, pedie,,, .. 
6. Dq.il.tcionl j q>il..:ioN. 
1 . .a.u.:. ........... , ,.,bt. prod",,' .. _m";':" 
l .... , .... ió.1 dicnL 

OUR ... O ... 

1urAL.: 
looh. 

"'" c""re 
eJ"" .. i,,: 
.oo' • I'~ 
lOO "' ''''", 

CONT INGUTS M~ RELLEV ... Nl S 

1. An. .. ""'''' r .. ialapo humaN. 
2. Ewvctura j funcio ... d. l. 

pdl ; d. aJlJIcIOf cuu niL 
l .... I....-.ciono cutini.&. 
4. ApudIs por o.rxumems 

cmtia. 
~ Coom<lo\ot:i.a. 
6. T«niq .... d", 

_,ncummu fxials 
....._.gef>ci&1 
......ni ... n i ~N:un 
-unglcsl"""lSSa 
-dopibcioru ¡ q>il..:ivru 

7. F"rrn •• ió 1.00 ... 1. 

Condiciono d'occés: f. .... npmml Senond.ri Obl~..,.., 0 2n "" BUP o FPl ap«>n .. 
I:>e. .... ... , ..... ",..duaj .. : l' ' By" eo: ..... iMc;.l&bonl d'un any • '''1' ... 00 1''''.' .1'..:.& I MP-2 

Ttr oL I'PlIFT'II 

Thnic 
A""" lia • • n 
F ... aic. ",",,<aL 
""1& bt-... 
Pnruq .. cri&; 
F .. troe... 

Cf.NTRFS 

I) .. ~, el curo 1991 ·93 
no I' ........ i ......... <11 

c.opCODtre. 

XXVI 

... CC~UN1Vf.RS ITAT 
(Sol. MP-l) 



Curs: 1993-1994 

Moou l l'",f,"'¡on,,J-2: FUSTE RI A 

TASQUES Més SIGNIF[CAT IVES 
DEL PROJ'F.SSIONAL 

1. Tn.l"r dibuixoul ,.lIor 
ma",., eneai.m i . ,.. ••. 

2. L ... u'" i int.rprc ... :ió d. 
OOcumcnUl ,"cnll i tñfoct. 

3. M.n~ .1 ',;_ ...... ui_ 
j .h, ,,,, uUlI .. , .... 

4. Rnlitu.r ..... ' .mcnll ~. 
COfloc",aDó, Dl,nlCrumcrn i 
re¡w-&ció de fu, .. i al" .. . 

5. Calcu lar rolu", <le f", .. per 
• un, cO'''Irucció " " .boll, ; 
m<suro ••• act •• <kl, p"nmena. 

1.. Const ... ccW d. ~lim.nt. i 
a1tra i ¡ .. n. H,ci"". <101. 
lnCQ/liomn d'_ionamont . 

1. Com"''''''6 <le l0" IDCIU. 

d'obj«t""i .. trisd. fu,,", j 
la ....... , iru'ol· l..,ió. 

DURA DA 

TOTAL: 
10c() h. 

'"" ccn"e 
• <1 ...... '; .. : 
aOOh. 
A 
]'"",
m h. ",in . 

CONTINGlITS M flS RELLEV Af\ITS 

1. L. fu . ... 
2. Porm .. co",.", i~I.; 

ind u, tri.l, d. l, f"$la. 
3. M,,,r;.], complementan.. 
4. F<J'-''''~'' 
5. Eines i i".Irumrnts. 
6. ~Uq,;,in"" ¡ equipo"" .. ' 

,u.xiI .. r. 
7, Un;oo,. 
a. Corutru.:<Íoru de fuSl • . 
9, L, fusu . 1. <onltruC-

ció d',dif",io. 
10, bpres,ió grltfiu. 
11. N<>rrnesi .. &I ..... nl$. 

12. Olculo <k .... ,eri.lo i 
resi_mcÍ&. 

!J. o.:up..,ÍOOl. manual .. 

CoDdicion. <I':occa: Enxnyamnn s."unobri Obli".ori " 2 .. <k BU P " FPlof'«"'" 
o.. del . ......... procIuctiu: 18 o.,y .. apniencia .. bo,al. P''''''' <I':occa a MI' -2 

XXVII 
Fantilial'rof ... ion:ol: FUSTA Or<l .. de 7-5--19'J2 

DOC. Núm. 1598 d. 25·5--19"12 

TIToL FPlfFPlI 

T<.:ru.: 
Auxil iaren 
!'u.teri. 
<lelo Maoca 
l'uso • 

CENTRES 

· BARCELONA 
• IFP Eocol. T,.baH 
carrorU,goH. 187 
T.lf,4~09200 
· 17160 - ANCLts 
• IfS ~ .. I C.mpol .... 
I'lo~. del Rrm., lIn 
T.-If,9721B4 17(,S 

ACC¡:SUNIVERSITAT 
(Soh MP-l) 



C urs: 1993-1994 

MMu! Profeaion.1: MECANrrzAT DE LA FUSTA [MOSLE 
Anli<: Opc •• ri. Ind .... ri.e. de 1.>.1'10'" i Moble 

TASQUES Mts SIG NIFlCAT rVE!i 
DEL PROI'I!SSIO NA L 

l. T.a<; .... dibuixOl i m.ra. 
e"c;lIx <>f. 

2. ü[cu[ i d ........ ei • ., ... , d~[ 
p.odu"", • , .. lilUf. 

l. P' ''P''",ci&' .¡ .. m ,. ~ .. de
Ka .... .. ' ¡ fUn(;" .. ame .. " 

4. Opcr.c;"t\.I d. f.bri""ió de 
mobl .. i p.d.b ,i c.l.S, 

5. Con,,,,1 L ""' .. «n;mtn' d. 
mJ.qui.,.. j • • 1 .... prop; •. 

6. Co ........ ""ió, nh' '''''S'' i 
desn,un"l~ d·objrctes j 
prod""'es ~.uha".. d.l. 
f. briu<ió, 

7. E,mo(.t, ""'".;, ¡ <o", .. n · 
016 d 'oi"o.[ mlquine, · . in •• 
; .h, •• uti l .. ~ ... 

DURADA 

TOTAL: 
[lOO h. 
E .. ol . ... ". 
odIO""';": 
900 h. 
A 
I'omp"" : 
lOOh. mino 

CONTING1.ITS MtS RELLEV ANrS 

lo L. Funa: fo<mel ""....,... 
cialo; ind ..... ri.I •. 

l . Allres moten,b pr;nc;· 
p:lb i complrmen,oris. 

3. ¡: .. ,eceria, ein", i in.· 
' '''l1\on," .. 

4, Mlqui" .. indun,;.I,. 
S, N~rm.ti .. '~' nic •. 
(" E..p .... ióVlfic. idi .. cny. 
7. ["fO<m'tic:o. robbri<:. ; 

au,orn},ia. 
.. OrKuú'zo<ió de l '~p'."" 

Co .. dicionl d':>c.ü: Erurny.mc ... Srcund .. ¡ Obl;g:nori o 2 .. d, JlUP o FPI ' provar 
Dr. del , ;.,<m. prnductiu: 18 .Llrl .• xp<ri~nci. l.bor:d, p'''''' d' ... és. MI'·2 

XXVIll 
Famili.. Profeuiol\.ll: FUSTA Ordrcd~ 1·2· [99) 

DOG. Núm, 1714 de [·3·1993 

TITO L FPIII'P II 

Th .. ic 
A ... ¡¡i.., ... 
Mecanit:zat de b 
FusL. iMobl. 
Jo b bn .. "" 
['U, .. 

CENTRES 

"41S60 · LA SflNIA 
• [ruto ED.La\y. S«-unda,; 
e ........ Colomcrs, 1 
ToIf:977171 X)~ 
" 17160· ANG I.t.s 
• II'S RaI .. 1 Campal . ... 
1'1 .... del R. mci. 1 
Tel!: ~72!~2 12 07 

"cCfi.s UN1VERSlTAT 
(So l. Ml'.~ ) 



C urs: 1993-1994 

MMuJ l',ol""on>l·2: HOSTAL ERJA RESTAURANT_BAR 
(SERVEI DE RESTAURA CIÓ) 

TASQUES .\t 1ÓS SIGNlf lC ATtVES 
DEL r RO FESSJONAL 

1. Ord~ ... ci6' ornamen ... ;.s de 
,>1 .. i t:oulu. 

2. Recepci6i •• "",i6.u 
el .. " ... 

J. Coof=16d'~lal>oracionl i 
p«p ... eion. de b ... 

4. X"" ; i ,<ti,. d. d" 
monj ... , be~Ud.l. 

S. El. bo,,",,io,,," dav' n! d. 
el .. "ts: d"f., 'U', ['Im j.r 
; dt1rspi n ... p<,xoo, "inUf 
"""'. nHlOJ", .mrc olmo .. 

DURADA 

TOTAl: 
1040 h. 
Enel 
U". 
~\lC1tiu: 
8+0 h. 
A 
j'cmpt<¡a: 
200 h. mino 

CO NTINGlTfS MIÓS RELLEVANTS 

1. _Mise m placeo d. 
resuun n. j b." 

2. H jgi<one labor:al. 
J. Se",ei de resuunn!. 
~. Imp, ...... i d<xu"'tn,~ió. 
S. Prooucte. ali"",,, .. ri. i 

besu.,l ... 
6. Se",.; .,l. b.r, 

coctel.ri. i .. 11., d. 
' .... uran •. 

7. Mun"'g.d •• "",.¡. 
upuj,lJ. 

1. Acoll"!.' .. en.'ó ol 
dirn •. 

" Elaboraci6.u comb,nau 
i "beteL.. 

10. Prep>raci6 d. pi ... 
.,lavan, del elient. 

C"ndic,ons d'aedo: [" .. "y."""t Secundar; Ob li g .. ori O 2n d. BUI' o FPI .pro,,", 
O •• dd ,in""". prodW:liu: lB ¡ ny . , .xp.,ienci. labor.l, prov, d'"cf •• MI'-2 

XXIX 
F.mni. I'rof ... ;o".I: H OTELERIA 1 TURISME O ,d ,,, d. ).0·4· 1990 

r ITo!. FPlfl'l' Ll 

Tknic 
AU"I'" en 
Hos •• k ria 
R"'w ....... ·B .. 
d" la bn."". 
Hot.I..,.;.; 
Tur;, me 

CENTRES 

'08370 - CALELl.A 
. 1FPCa!t1Lo 
A., dd Parc ..'n 
Td f:769J\l6\ 
'4)850· CAMBRILS 
• JFP d'U Ot.l." . 
Ed, Elld · p, . M.,ítim 
T.lf: 977/36 08 24 

DOG, Núm 1291 d. 1~ ·5· lm 

ACCts UN1VERSrrAT 
(SoI,MP-)} 



Curs: 1993-1994 

Mbdul rrof~ .. ¡"n.l-2: HOS'TA LF.RIA CUINA 

TASQU ES M!':.S SIGNIFlCATlVES 
DEI. i'ROFESS10NAI. 

1. C"."rib""i6al dle" l de ."m .. , 
Z. C"¡.¡.b,,,,-aeió en la comp<>' 

. ici6 de la uru. 
), f ......... , .. """..,gc de mercado ..... , 
+. r •• p,lIKió ,,,,,inald. 

s, r.:;-'rxió de buf ... , 
1,0"'1""'" 

" G""momCtlI de plau 
ptq>1I01L 

DURADA 

TOrAl.: 
1040 h, 
I!n 01 

= '" educali .. : 
840h. 
A 
l'cn.P'U' : 
200 h. mln. 

CONTINGUTS M~S RELLJ::V¡\NTS 

1, ~u"'Ut i higiene . 1a 
cu ma. 

2, AI'm ... ,. , ~~ne<eo. 

l . Gu'ron<>ml" 
+. I"lonifocaciód. m ... u •. 
5. Mnodts de: < ..... <nació 

d·.¡om ...... 
6. Diet .. ",:a. 

7. El. fon.d~c .. in .. 
8. Sop.., pou'gn o pum.. 
, . J.a. gua.nic:oons. 

lO. [ n'",mnos i ammidu. 
11. Pi .... de u .n, ""m. 

a"",,,,,, i llq;,ums. 
\2. r"""e, i pa.m.eri • . 
\J. Ve"'¡u ... i hort.li ..... 
14. l'. ix i n"ti",. 
lS . 1""'el'"""dccoc:ei6; 

hullí" bb."'I".¡at, <poch ... 
" escalfat, f"<gll, 
.. l,cia', ''''''', . 1. br»a, 
. 1 _opor,. lo pb nu, al 
b.ny mula.. 

Condiciun. d'oce"': "." .. ny."",n' S«unJ.ti Obligo'ori" 2n d. BUI" <> FP l . pro"" 
De. del , il\«"" proJuctiu: \8 . nyo, .,.p.ri~"ci. labo.al. pro .. d'accéo a MI'· 2 

xxx 
F.mni. P",f.llion.t I10TELERIA 1 TURlSME O,d,. d • .)0.4· 19')0 

DOG. N~m. 12'11 d. 14·5· 1990 

T!TOL FI'I1Fl'lI 

necic 
A"Iili...-rn 
11"",.leri,,·Cu' ''''' 
d.lo br. ... c.a 
Hotd ...... , 
T u ';'"", 

CEN I"RES 

·08)70 , CALF.LLA 
. IFPC.lctl. 
Av. dd I'm: oIn 
Tclf,7')6l9 (,1 

ACCÉS UNIV J!.RsrrA"I' 
(Sol . Mf'.J) 



Curs: 1993-1994 

M<Xiul Prof",ional ·2: RECEI'CIÓ 1 SERVEIS TU RISTICS 

TASQUES MÉSSIGNIF¡CATl VES 
])EL l' ROFESSIONAL 

1. Recepció i ..,.,II;.!. dol. 
dienu. 

2. A,,,,,,,ió al públic, usuri. 
i d ien .. . 

). R ........ , .end a i faclUració 
d ......... " i '..., ... n. 

• . R,"'n-a; form . li t ... i6 de 
bo"" d. viat,e ; bidl." 
d. 'u".port. 

3. Rt<epciñ, tr. mi , •• i6 i di. 
li, .... ;...;6 d. docum.n .... 

l>. A,enció dr 'ech mocion. de 
dients. 

DURADA 

TOTAL: .,«". 
Eo" 
ce .. " . 
ed"".Iiu: 
840h. 
En l'lmb;1 
~·em'p r'''1 
, .nllla" 
lurr"iqu .. : '" ... , 

CONTINGlJJ"5 MiS RF. LLEVAI'ITS 

1. L'ocu ... ¡ .. , turúoicL 
2. Geogrofi. i onl.-opolopa 

del ",ritme. 
J. Orp .. ;cució de leo cm· 

p ...... d'all<aj. ml'1l' j 
'k~noic. d. "'''1, ... 

4. EI, o .... ; d. rec.",,;6. 
s. EI ........ ¡ d'.s~nd. d. 

via' g .. . 
6. Rd...cioou hum.", .. ¡ polo 

bliqu .. ¡ .. e""ió.1s 
dien ... 

7. Tecniqu .. de vmd •• 
S. ROtuno.< bulDAlU. 
9. Vend. i ,.pedi.ió d,l. 

bono de YÍo'i. id." 
bidl.", d. lrampo" . 

10. El ¡lib" d. re,<"'eI 
d ......... i, ,u, l" i ••. 

Condiciono .1'""".,: I-:"'."y ..... n, m u<><ia, i Obligaron o 2n de BUP o FPl . provar 
]).e, .Id . Ulema productiu: 18 .n)'J, ,.pcn~nci. l.bonl, prov • .1' ...... MP·2 

XXXI 
Famlli. P,of ... ional: HO T ELER1A 1 TURISME O ,d,. d. )0·. · 1990 

D OG. N úm. 1291 de 14·5· 1990 

T ITO L f Pl/fPll 

TIc .. ;. 
AullÓli ...... 
R«q><ió ¡ Servei, 
Turilliu 
.1.1. bronca 
H <ael.ri. i 
Tu,; ,me 

CENTRES 

-BARCEI.ONA 
• EM F ..... an T. llada 
cafrer Gran Yi ..... ~ 
Td{: )57 76 14 
• Centr. AD YSE 
car .. , V, ,."";>, 270 
T . lf: 215 n ~ 
·O~914 · BADALONA 
• lES V.nlura i G ... ,,¡ 
Av.l,. M6noto. 172 
Telf,1991101 
-08J02 . MATARÓ 
• EKoI. 1'i.o S ... An ... 
Plao-s.. .... AMI, 1 
Tell, 190 1627 
·01206· SABADE1.l 
• lES S. bad.1I 
Carrer Jovenal, 1 
T elf: 72)'905 
' 17300· BLANES 
• l t"P Scrr.Uarp 
Clr. V.lla U"rtI tln 
Tel/: 972/)) 100) 
· 11000· PALA FRUG ELL 
• lES .Bai~ Empor<l1. 
A •. coouCa ... , ..... 
T elf: ~721)IJOl2J 

Acd.sUNlVERSITAT 
(Sol. MP·) 



Curs: 1993- t 994 

MMu! Profcaion..J ·), MI1JANS AVDIO-VISVALS 
(lMATGE AUDIO·Y ISUAU) 

T ASQVES M~ SIGNIFlCATI YI'.5 
DEL f>ROI'ESSIONAL DURADA 

n¡rAI..: ",. ". . ... u~ 
..tuc:.,;.,: 
"'h. 
A 
1· ..... praA: 
20011. mI ... 

CONTINGlJTS MB RELI.EVANTS 

l. Td",·isió. 
2. Yideo. 
3. Ci ......... 
~. So . 
~. 1I·1unrinK:i6 i 

eoc ..... pf."u-
, . Nunbn iludio • ..iou'" 
7. Teoria d.1a ima<r-
l. Hisrona .kls "" ' l .... 

iIId;"'visu.l .. 
9. Connmód''''Iu'pli 

.pudlo. 
10. Utili'uoi6d'equipo 

do: preso, ,.Si",.. , 
tro<:!Om<n, d'im .. ,. i to. 

11. L. pnxlucció 
' "di c>-vi ,u. l. 

Condicio ... d·.ed.: &""11 .... ~.pe.im~I"a1 o COU <> FPIl .pronl 
n." d.l.it .. m. productt ~: 10."yl, upt"wl\(,.labor-.l, pro" .I· .. ds. MP_) 

XXXII 
F.m~;' Pmf_IOmI: IMATeE I SO Ord ... deJO-4-1990 

100 •• I'PI/ I'PII 

ncnic: 
~iaI,.tam 
),1";. ... 
Audio-visu.als 
do.-" b • ..-.a 1 .... ,"',50 

DOC. Niim . 1291 de ••• ~. ]9'10 

CI! NTR.ES 

00I00f.8ARCELONA 
·II'P Ve ..... de Merd 
. . rtl MOIo ... '/n 
T df: J12 .1 00 
-0I0I00l- BARCELONA 
• EM Mitja ... Audio· ..... 
VII Lai_ 41 A 
TtlP: JaDJ~ 
"0&011. BARCELONA 
• ETJ> $o ... lpaoi 
Convco Formizutl .. 31 
T.tf,20)901~ 

ACC!'.s UNIYl:RSIT A T 
(Solo MP. J) 

Eng. Toe. hodu .... 
E.ng. Tec. T.kco", .. • 
nicacio .... 
Úptiu .. 



Curs: 1993- 199-4 

M¡}d,,1 J'roftaional-1: REALITZACIÓ, PRODUCCIÓ I OPERACIONS 
DE PROGRAMES AVDlO-VISUALS 

TA~UES MES SIGNIPICATIVP..5 
DEL PRO~ESSIONAL 

1, R..J:acci6d~ , uio ... .unies 
radiof~nies i "Udio-V;'1Uk 

2. Prodll«i6 dc progn~. 
l. Co¡'¡ . bol1ció en "p«t .. 

tknic. d. ~alitzoci6 d. 
p.ogrom .. l udio-vi .... I •. 

~. Cocirdinoci6dc l'cq"ip .k_ 
no.: i .rtístic, 

5. M"n .... , e i poot-p<oou«i6. 
6. l'b n ifocació, "",",lUCió, 

control i , .. ciO d. t. ¡>fo · 
"""ci6 d,p<<>grom ... 

7. Coordin .. ' .. que. d. rel
litz.aci6 i de p<OOu<o06. 

8. Rc~il1Ocic\ d'~rtteiono 
bbiqun complomtnliri .. de 
preJa, COCIIrol i trOClalmn, 
dc l. imalgo en produceio'" 
rod iQf/)n ique. i ,elevi,i •••. 

DURADA 

TOTA L: 
1100 h. 
E.d 
centre 
ed uca.iu, 
"' h. 
A 
".mpres.o: 
ZOOh. min. 

CONTI NGllTSMI!S REL LEVANTS 

1. Rnlitu<i6 ¡ udio- oÍJua!. 
2. Reoli.ueió oonora. 
l. T..,n.. i pele • ..,. do lo 

prod .. oc,6 ludio-vi,u.!. 
~, I'rooucci6 execu,in. 
5. G~n.rt. pcrio<U"o.: •. 
6. I..a publicitat 
7. Tecno1<>&i' de vIdeo i lV. 
•• T ecnolap. del ci ... ma. 
9. Tecnologi. dcl ... . 

10, Hiltllri. dd. m;tjan. 
¡udio-vi.u.l!. 

t 1. Hist~ri. d. la mu.iea. 
12. FJabo,,,,i6 d. ",ioR>. 
13. Conncn6d'lN!"ipt i opa· 

re' lo. 
14. U, ilirució bl$ico del. 

.quip. i aparell., 

Condicion, d'occe.: Ba",ilkrat .,.perimen .. ' O COU o fPll 'p,ont 
lli. d.! ,i"en .. prOO"",i .. : 20 .ny. , .xperi~nci.laboraJ, prova d'".e. . MP-l 

XXXIlI 
Fomnia Pmf ... io ... l: IMATG E I SO Ordrc .... 1-2_199) 

DOG. Nüm , 1714 de 1-1-199] 

TlTOL I'P I/FPII 

r ecRie 
E<pcciai¡"o ... 
keal ituc:ió 
P,oducció i 
Opcracion. de 
P,,,,,. mt, 
A.udio-.i.u.l. 
dc la bron<. 
1 ..... 'ei5o 

CENTRES 

' 01004 - BARCELON A 
' IfP Vcrgc la Mcrd 
(,rr .. Moto" oIn 
Tolf: 223 25 66 
' 08002 - BARCELONA 
• EM Mi,j.n. A.ud ÓO-v;'ual, 
e ... rer Vi. lai""", .. 48 A 
T.If:J I50l !>& 
"08017· BARCELONA 
• Elc:oI, fu Cal .. ~ 
earrer 1 mmacul,da, 2! 
Ttlf:212 ~Q76 
' 08017 - BARCELO NA 
• ETP San, lpa$i 
Coruco Formi~ n 
Telf: 203 90 16 

ACCES UNlVERSIT AT 
(Solt MP-3) 

En" Tlc. Indu .... 
En" Tk. en 
T "¡ocomurtic":;oR> 
Optica. 



Curs: 1993-1994 
MWull'rofe .. ional -2: PESCA LlTOKAI. 

TASQUES Me> SIGNIFICA TIVES 
DEL f>ROfoESSIONAt 

1. .0."00;;0""'''' i d .. II,aeamn\' 
d'emba",,,,,iom" 

2. Grrund. mm. d. I'e",blrclció. 
l. Cc>" ducció de I'emb.r.,.eió. 
4. c..mp"ieació ... 1& muo 
S. [k'e.minoci6 d •• i~OfII 

geocrlfoqu .. en l. ",.. •. 
6. MI .... i, i rep.raciO d.l .. 

Irtl d. pe"'". 
;. U,i li,zaeió dd. equ ipo 

¡"".H ... I bonl. 
8. M ... ipulaciódo I'oquip 

...,run i""UKIio. 
, _ Adopo::i6 de ..... ura do 

.up.",i.~nci. <f1 lo ",.ri 
hon, •• I·.igua. 

10. Clleu l de l'eSllbili .. , 
d.l'ombltCaCi6. 

11. f.1ccci6 de pei~ i d • 
..... n.. d~ mido comem..L 

DURADA 

TOTAL: 
950 h. 
En el 
ee,,". 
tducatiu: 

"" A 
I'."'p .... : 
lOO h. mí<\. 

CONTINGUTS MIl.s REl LEVANTS 

1. N.vo¡oci6. 
2. M .... ..,log •• ¡ ocunografia. 
J. Pe",. m.ridm. i ,teno

lo~i'?=Iu.n. 
4. M>rtiobrn, (~.""'n'" i 

.. nya'" 
~. MiJ¡uu.c. i D>Q1.On. 

6. l..qulaci6. 
7. Pr"".""jó d'ac:cidem •. 
8, RldiOldefoni. , 
, . TOtnÑl u<> d'e~preosi6 

¡rlfica. 
10_ (OQti6 d'.mpr«.o. 

Cc>ndidon. d'accés: E .... "y."""c Secundari Obligaron (ESO)" 2n d.llUP o frl ' pro .. , 
Ond.t ,jI ....... prod...:tiu: 11 "'yo, <Ipe~ I.bocal, pe_aJ'_lo. MP·2 

XXX1V 
¡:"",ni. Prof."iollll: MA RfT IMO-PESQUERA Qrd" do 1-4·1991 

mOL FPl/f¡'U 

'" ... Auxili •• en 
P., •• Li,o .. 1 
del. b .. nca 
Muí,; ..... i 
P""I"e .. 

CEmRES 

DOG. Núm. 14)) d. 22-4- 1991 

ACCes UNIVERS¡TA-r 
(SobMP-J) 

"US40 · ST. CARLES RTA. 
• [ES • Els Alfa ... 
,,,,,, Alores oIn 
ToIf:971/742002 



Curs: 1993-1994 

MOJuIP",I""on.I-3: CULTIUS MARINS 

TASQUES MÉS SICN1F1CATIYES 
DEL pROFESSTONAL 

1, Cura de reproducton . 
2. Cm. de I,rve., po,,-I", .. e. 

, juvenil •. 
3. Engreix. 
4. Dot<o<i6 d. patologi., i 

. plioaoi6de lfa<:tamenu 
p,"".ntiu. i ouratiu" 

5. M.meoimen, de 1 .. insul
I.cion, i control de l. 
quoliur del·.i¡¡u •. 

6. C . "i6 econO"';" i oomerciaJ. 
de l' oxplotaci6. 

7. Control, org.nilzaci6 d. 
1" explotaci6. 

8. Prep.no<:ió i 'ronspon. 

DURADA 

TOTAL: 
ll00h. 
En el 
<en'" 
educariu: 

""". A 
I'emp",,: 
200 h. mín. 

CONTINGUTSMÉS RELLEVANTS 

L Biologi. m. rin •. 
2. M.n ' .nimen' d'; nst.l·bÓon, 
3. AqüiCIIlrur •. 
4. Teon;G.,ue& de pre'.ngreix 

i engr<Jx. 
5, net.ce;6 d. parologie,. 
6. Tecniqu .. d.1.oo .. ,ori. 
7, ncnique. d. depuuci6. 
8. Tecniqu<I de conoervació. 
9. Tronsport. 

10. Org.rú'za<i6 dd Ireb.lI. 
11. CeSli6 d'empros.,. 

Condicio ... d·..:<I's: Botxillero< experiment.1 o BUP .. COU o FI'I1 .provo< 
De, del ,i,toma proou<\Íu: 20 .nyo, exporitnoi.l.boral, proV:l d'.ec'" MP-3 apronda 

xxxv 
f amili. Prof ... ional: MARIT1MO-PESQUERA ON,.., 

TfTOL FPlIFPII 

T~n;" 

E.pec;.li"a en 
Culuuo Morios 
d. l. broma 
Marítim.i 
Pe"lue" 

CENTRES 

Duran' el curs 1992-93 
no ,'experimenta en 
<=>p cen.,.. 

pendon' d. publio.ciéi 

ACCÉS UNIV ER$ITAT 
(Sois MP-:l) 

Enginyor Teon;" 
lndu"rial. 
Enginyer Teonic 
Telecomunicacions. 



Curs: 1993-1994 
Mooul Prof ... io n.J-2: M,l.QUlNES_EINES 

TASQUES MÉS SIGNIFICATIVES 
DEL f>ROFESSIONAL 

1. Meun;,zoc;ó de pece •. 
2. Interpretació 01 .. pllonol •. 
J. Ver;ficaci" de pec .. 

labricad ... 
~. Alimentoeió deles maquin ••. 
5. P~p."ció i .elecoió d' . in .... 
6. M.nftniment d. l. m'quin •. 
7. Exeeució d'un meeanit,"t 

'n m'quino. d. control numeric. 
8. R •• litzoeió d'un full d. 

p"""""'. 

DURADA 

TOTAL: 
llOOh. 
En 01 
COntre 
.duca,iu: 
OOOh. 
En , 1 
centre 
proouc';u: 
200 h. mino 

CONT1NGUTS MIOS RELLEVANTS 

1. T.cnologiamocanic1: 
M .... ;..I., el,men" d. 
mesura. 'r.ctaments, 
, l,men,. d'unió, elomen" 
do " . .,,,m;,,!ó d. fon;. i 
mov,ment, ... (tIn" . utomo
,;,za". 

2. T«nologi. de f.bric.ció: 
M.quin .. i .i .. om .. d. 
m«.n;t ... i6, f .... de 
,reboll. 

J. Continguts .Ix;;o-l.bor.tls. 

Condi<ion. d'ac.": En .. nyament 5«und .. i Oblig1to.i o ln d. BUP o FPI ap"w" 
0.. del,i"'m. produc'¡u, 18 .nyo, exper;ene;, l.bor.tl, prov. d·"cé. o MP-2 

XXXV] 
Familia Prof."ion.k MECANIC A Ordre de 8-4-1991 

DOG. Núm. 14.B d. 22·~_ 1991 

TITOL FPllFPll 

Tecn;, 
Auxiliar en 
M'qu;n .. ·E;nes 
d. lo bunca 
Met.l! 

CENTRES 

' 08035 - BARCELONA 
• IFP .P.tronal Rib.,. 
Pg. Vall Hebron, 93 
T,II:2115004 
' OSOD - BARC ELONA 
• IFP .S.n t Andceu. 
nerengu .. Polou, 10~ 
ToJf: 352 30 11 
' OS026 - BARCELONA 
• EMFP ' Joan M. Zafra. 
CllT O! Rogent, 51 
ToJf, 235 01 26 
' 08915 - BADALONA 
IFP .Pompeu Fabra. 

Molí de l. Torre . /n 
TeJí: 183 6J 11 

ACCÉSU NIVERSITAT 
(Sol. MP-l) 



Curs: 1993-1994 

M1>dul Profc .. ion.J_2: MANfENIMENr IN DUSTRIAL 

TASQUES ~1ÉSSIGNIE'ICAT1YE5 
DEL PRO FESS10NAl 

l. Rn'isOó dol fu""ionarntn! de 
miquin<si im •• I·!..,ions.. 

2. 5uhstitució de les ~n. 
dag •• uda o avonoda. 

l. Rep.raei'; de mec.n i .. "" • . 
4. G("i6 d. ' ..:.nvi •. 
5. Diasn"n i, d',v,rie •. 

D URA DA 

TOTAL: 

" " h. E." 
« nlr. 

ed"".",,: 
750 n. 
A 
l'.mpresa: 
200 h. mín. 

CONllNG IJI"S M f.s Rt:l.1.I. V Ar-m; 

1. r-uncion ..... nl de les 
~uincs. 

2. Aspec, .. bl,i .. deb 
lubric.á6. 

l. ¡"form><ió i codif",ació 
del. ,.c. nvi •. 

4. Cireuí" en gene .. l, 
c.racto,'" iqu •• .1. 1, 
fluid •. 

~. Ciroui" idi.pof;'i~1 
e¡k,ries. 

Condicioru d'.oc": Bnso"yam<nt Secunda,; Obl;~.\o,i O 2n d. BUp O FPla¡>r0"''' 
D .. del.¡ ... ",. protlucliu: !I . nyo, up",ie"ciolal>onl mlni mo, prova d·.eeé>. MP-l 

XXXVII 
fomOi . p'ol ... io",I: MECA NICA O,d,. d. 4_5_1989 

DOG. Núm. 1142 do 1 2 · ~- 1989 

l1TOL !'PI/HII 

T knic 
Auxiliar ... 
M ... t ... i .... n' 
Industri.1 
.1,10 braroco 
Mo,,1I 

C BNTRES 

- BARCELONA 
• EP Saluims Sarri. 
Pg. Sant Joan Bosto. 41 
T.1f:20) l lOO 
• EM Serra! i Bo,,""« 
M .. que. Sto. AMO, 4 
Telf:2174142 
· 08570 - TORELLÓ (SF P) 
u ",:r InJ"mi. oIn 
ToIf: $''12 4 S2 
'0lI~ - MOLlNS DE U :I 
• IFP B . ..... 01 F." .,. 
N ..... Sno. do: l ord. oIn 
Tdf:6S8)1 61 
o IFP Jl.tm .. . 1 Fo".,. 
°2SJOO · TÁ RRP.G A (lFP) 
Clra.1' ...... go""oIn 
Teif:97l/l1 21 04 
°17300 _ BI.ANES 
• liT .Scrrallarp' 
Cn . V.ll. d. U" ... 
Tdf:97213Jl013 
·43~OO _ TORT OSA 
• r .... inu l'olitkttic 
Av. CoIom. 34 
T.1f:'1nISO 09 4'1 

ACCB UN1 VEltS ITAT 
(Sob MP-l) 



Curs: 1993-1994 
Mbdul Prof ... iorW -l: FABRlCACIÓ MECAN ICA 

TASQU ES Mlls SlGN1F ICATIVES 
DEL T>RQFESSIONAL 

1, I~l~'pre\.ci<'> d. l. roq ue
nn,ento de ¡.br;ooció. 

l. l~d icociódeh procodim..,,, 
de hbricoció. 

J. CoI-I.oonei6 en l'el .. bo .. -
ci<'>d'ofen ... 

. , Geoli<'> d. prov.:;m ... "''¡'' 
1I\.Ilt ri..oll . 

3. Sq,;uimenl ; v.,.¡focació 
d.r. 1'.00"", .. "" k. 
dir .. rnu lueo. 

fo. AplicKió d •• ¡"emes de 
,~n"ol d. qu.1iut, 

DURADA 

TOTAL: 
1100 h, ,. " 
Cen". 
od.u;.,.", 
'100 h, ".1 
crnlr. 
proo\OCliu: 
200 ". mI ... 

CONTINGUTS M&I RELL EVANTS 

l . E" ud; d. 1. ¡. bric.ció. 
2. EI.borllCió de l proen d. 

fabri.oció. 
l. PI.n iftació '¡" l. 

roducció. 
4. ~roducció. 
3. Control d.la produ«i6, 

CondicÍCIn. d"."d., B.uilleu," (LOGS E) ~ COU e FPU .prov.u 
0.. del , i'lem. p.odu<liu: 20 . ny .. <xp.n~oci.lobo r~l, prov. d'ace.: •• MP·) 

XXXVIII 
F.m.1i. p, ef ... io ... l: ),n :cANICA 0,,1<. de 1-2-1'191 

DOG. Núm , I1H de 1· ) · 199'; 

rlrOl FPTlFPIl 

Tr.n;. 
Esp«ioJi", en 
F.b,ic.ci6 
M<einica 
de l. b ... "". 
Me ... U 

CEt'Ill" RES 

· 080)6 - BA RCELONA 
oI FPEocol.Trob,11 
Cm.r U'1el1, 187 
Tdf:4)0 92 00 
"0«1)3 - BARCELONA 
o I ~P ",,"'rona' Rilw 
Pe, '1.11 d'Hebron. <ji) 

T.If: 212 so 004 
"Ot01) - BA RCELON .... 
o IFP .S."1 "'ndrw. 
8ct.~gu .. ",,"Iou, 1004 
T.lf:)~)O" 
"OS016 - B"'RC ELONA 
• EMPI' .Joan Z. fr... 
carrer R"icnl, 51 
T.II: lH 01 26 
· 08017 - BARC ELON A 
o El' S.I. , io", Sirria 
PR. S,. Jo. n Il ruco, 42 
T. U: 20J ll OO 

... celOs UNIVf.RS l'fA'r 
(Sol. Ml'_3) 

Arquitect , 'acnica, 
Eng. Tk ... ~rl<ol •. 
Eng. Tec. For,,"l. 
Eng. Te.:. J nd~l!r. 
En¡;. T<c. Mi ...... 
Engo Te.. Obr" 
Públiques. 
O ptico.. 



Curs: 1993- 1994 

MOdul Prof ... i"n.I_2: OPERADOR QUIMIC 

TASQUES MtS SIGNI FlCAllVES 
DEL I>ROF!5SIONAL 

1. Mmip"lació .l~ proouc, .... 
quírrucs 

1.. U'ili' .... ció.l·i ... ltUm~n" 
d. m •• ura.n ap.rdil i 
tqu;p"m~nto qufm.ic., 

J . Rulituci6 d·,ni.li l;' ; 
J.,erm;n,,;on. ff.ico-quln,i
quu. 'UI' inSU-Ul:eion~ eOn
er"" ••. 

4. R .. li,z..oió d. peti, .. 
roparxio .... d·ins,aH.cÍDn. 
i equipo 

~. L",,' ures, anoucionf, yi&i ' 
Uncia i 'qulaci6 tota inl' 
,rue<:lonf daal¡Mln. 

6. P'''1'ara<i6 ¡ ob,enció d. 
"""'u •. 

DURADA 

TOTAL: 
ll00h. 
En el Cen, ro 
... """i .. : 
"'" h En ]'lrnbi¡ 
d·tmpr .. ,: 
200 h. rn¡~. 

CQNTINGUTS MtS RELLEVANTI 

l. Conrixemenllde fí.ita. 
J. Conriun><n .. de qufmia 
J. Soxur<tal ¡ Alut en 

.. 1 ".t..U '1"ím;e . 
4. Labor,ton Qufmic, 
~. lood«ri, química. 
6. Opcrao:ion. ba.iqu •• 
1. Cl.loul .. 
l. f ormulaei6 i nomenclatura. 
9. T"'niq" •• de tr.bol! químic. 

10. Di""ix i normalin..,ió 

Coodicion. d'..,e": EnKnyOment Secundan Obl;~otor; a 200, d~ IIUP o FI'-! .pro •• t 
[)" dd '¡".mI prodUl:\;u: 18 . "y •• 'Ipcr;~nc;a l,boral, provo .1 'oee ••• MP-2 

XXXIX 
Fom~i. Ptof."ion.J: QUlMIC A Ordrcde . -5- 1989 

DOG. Num 1142 de 1l-i- 19S9 

TIT O l. FPIIfl'II CI'.NTRES 

"0801!-BARCELONA 
• EMFP .Lluip Cu .... 
Ronda San, An' oo;, I'J 
T.If: 325 _1 S? 
'1l89!5-BADAl.ONA 
• IFP 'Pompeu F.b, .. 
Molí .1.1. To"e '/0 
T<I(:311363 I1 
' 08700-IGUA LADA 
• lES d' IK .... Lod. 
P....,iK Vc~".,.1I4 
T<1f: S00I41 » 

ACCts UNIV F_RSITAT 
(Soh MP_3) 



e urs: 199}- t 994 

MOdull',of ... ional-l : AJUDAN'T rtCNIC DE LABOll.ATORI 
(LABORATORI QUfMIC) 

T ASQUES M~ SIGN IFICATIVES 
DELI>ROFESSIONAL 

l. P ..... , p. •• paració i <odi. 
f'''o<ió de 1 .. mOOtre. r" • 
lo ,na .n'lis; i <on,ro . 

2. Sd=;ó de la m~,odic. m~1 
adien' Cn fm'ICió drl. 
componeoto a d."rmina. 
.n,b J. mou. ..... 

l. r ... p ... oció i m.nipubcóó 
dedinoluciol\$, ,ae.i .. !; 
mt<Iis d. cuh.iu. 

4. D.'enninxió d. vui.r.b1 .. 
II<ic<HIu¡mi~1>tS. 

~. R.oIi ..... ció .1 ,...lolili. 
senzill .. i d·u". cm. com
plui, .. , sota .upe .. i,i6 dd 
"'f"'rior, no .... '" .empre 
nec ..... i que .eli indi'l.uin 
leo oo,m", i .,¡>«ifi,u:ton •. 

f>. EJcten,ió de «rtif""",;on, 
J . <¡ .. olita, i b .. ,,11aa d'lnlli,i. 

1. ViK,llonci.sobre 1 .. no .... 
..... de segur • •• • i higiene en 
la ..... ar... d. Ireb.U. 

DURADA 

TOTA L: "'. En el 
centre 
.ducatiu: 
7~C lo . 
En I·lmbi, 
d'omp'"'' 
200 h. mino 

CONTINGUTS Mts RRI. LEVANTS 

1. Principis ba.ia de 
ffsj<O-9uimia. 

2. A".lij ' ino,&i.nia. 
J. "n'li, i Ofgl.nic •. 
4. Anl.li.; ;nltru .... n!>!. 
5. Vi,ió general J ela 

indú"ri. Quimiu. 
6. O".ni, ..... ió i gu'ió 

de Iabor"oñs. 
1. Conlrol de 'l,uoli .. ,. 
S. Mi<robiolop.. 
9. Sinl .. i ¡n<><gOR;a 

iorgmi ... 
10. In.trumentalitució 

i <""IroJ. 
11. S;mubció d' . n.líliquu 

pe.o,d inador. 

Condicions<l·acdi: B ... ill .... experimental o COU ° prl1..,~ 
Des d.l.i" ...... prnduCli .. : lO on1', csperi<neia Iaborol, prov. d·xc'¡' • MI'- J 

XL 
Fa".,llia P,of ... ional: QUIMICA O . dre de 4-~-19B9 

DOG. Núm . 1141 d. U·~-19B9 

TlTOL FPUf PII 

nro. 
"'pecio!io,. 
Ajudant Tkn;'; d. 
loooro'o,; 
de la broMa 
Qu(m;cI 

CENTRES 

'BARCELONA 
o IFP Eleol . ... ,..¡",n 
c .... , U'1e1!, 181 
T.lf: 230 ~2 00 
• EM . L1u·'·,. CUlO' 
Ronda S,nt An,oni, 19 
T.lf:]H41~1 
o Eoe. TCCd. H ..... f .. ncJI 

ero Consell Ceotl, 14 
....lf:4lI6100 
'"08915· BADALONA 
o lFP .Pcmpc .. F.bn. 
Moti l. Torro, }4-5-I 
Te!/:3U6111 
'0!240 _ MANRl'.5A 
• lB tlul. d. reguo .. 
' I' jo d 'E.panro, 2 
Te!: 87(4) H 
' 08221 _ TERRASSA 
o Eoe. Vio d.T . ..... _ 
er. del Co~I.,i, 12 
T.If:7U$-fSO 

ACCÉS UNIVERSITAT 
(Solo MP-l) 

En," ne. A,,(eob. 
En¡. Th. P"«,nol. 
Eng. Tee. Industrial. 
En,. Tk Min ..... 
Fi'lO,er'p i •. 
Inf .. me" •. 

""0&2 10· BARBERA VALLB 
• IB.La Rominia. 
R""d. Su . MI,;a, 310 
Ttlf: 71126H 



Curs: 1993~ 1 994 

MOdul Prof ... ion.l·], MEDlAMIlIENT 

TASQU ES M~ SIGNIFICAl1VES 
DEL PROFESSIONAl 

l. In'~rp ,....,i6 de 1.,1..,_ 
' u,"", m.,bdiqu", d" n, li,i i 
<:on"ol moJi-ambion .. !. 

2. ¡"'pece.". eon'rol del 
funciona",."' de 1 .. insul·I.· 
cio ... d."..ndor .. d·.igiieI 
r .. id ..... . 

l. Poubilin.aci6 i con",,1 
d'¡jgü .. d •• o,uum. 

•. Control d'emi .. ió i d.puro
ció d'eliminació o tron,forma. 
ció d. d.¡..,Il •• roJide •. 

s. lrupec<id ¡ visill.nci. 
en l. q".li'>I otm.osferita. 

1.. Inspecció i .i!illnci. de 
la q ... li'>I d ... . igu .. 
... lUrW i ruiduob. 

1. ln.p«<ió d. _011. i vibueion •. 
8. R •• li.z""ió d'.nlli,i, 

fí. ique •. qufmiqu •• i ",ierobio' 
lb~i4U". 

9. Pr ... i codilicació del .. 
mo.", ... p.o" .Ibbo",ori de 
<on,roI ito .n.li';. 

DURADA 

TOTAL, 
lllXl h. 
"'<1 
c<nl'. 
oJuc.,i .. , 
"Oh , 
¡'empresa, 
200 h. mino 

CONTINGlT!"S M~ REllEV AfIITS 

lo T/:cniqu .. d. 1.\Io,..to";. 
2. La bio./ .. a. 
). l a contaminoci6. 
4. T/:cniqu ... n&líti<¡uu. 

mi .. obiol~iq .... . 
S. Proceuos.re .... ""'.." 

de residuo: 
.Depuradora d·oigile. 
, .. ,du.h. 

-T' ''''lOmenl d. ",idu • 
,l:>lid,. 

6. Vibra.ion. i ..,roll!. 
7. Iru'rumen,.litu.ió i 

<on .. oL 
~. Reprno:ntacion."lfiqu ... 
9. Si muluió d. pl"OCUfOf 

P'" o<dinador . 

Condicionsd·acck: B. ,.ill..,.", .. p"';m ... ,a1 <) eou <) HU .pro .... , 
Ikt .1.1 ......... produ ... i .. , 20 . o.y .. uperimci, labon!, pro .... d·ue& • Mp·l 

mOL FPIIFPII 

T/:cnic 
t:.p ec iali". en 
M.diAmb ico.! 
de" bnnca 
QU1mica 

XLI 
O e<l .. or 8·4 · 199 1 

DOG. Núm. 1 4))d~ 22+1991 

C ENTRES 

"tl8901 - L ·HOSPIT AU;T 
• lB . Mere. Roc!o,e<l a. 
~.rr", Cobalt. 1)9 
Telf: ll8 Sl n 
'"08SCX1 - VIC 
- IPFP V;c 
Av.St. Bonut Calbó, 11 
T.If,8!6 11 77 
'43006 - TARRAGONA 
• lB .Rov;ra Vir,il;. 
C.míV e\I SaJou ';n 
T~lf: 977f!H 01 74 
°HSOO· TORTOSA 
·IPFPTon ..... 
fI.da. Colom. 14-42 
Tdf, 977/5009 49 

ACC~.sUNIVERSIT ... T 
(SouMI'-l) 

F..ng. Te.:. Q~rmic •. 
Eng. Tk A~rfcol • . 
Eng. Tk. lndum. 
Eng. Tk. ~·ore1"1. 
En~ TIc. Minen 
FÍJJot~ripia 
lnf .. maIlI. 



Curs: 1993- 1994 

TASQUES MI1S SIGNIFICATIVES 
DEL PROFESSIONAL 

l. P.rticipoció..." 
-xoIlid. ¡ ""om~arnen. 

do: I .... u.n. 
-OI"""ió.1 confon: 
hi«ó.n., . 1 i rntn.o< ió, 
tepru i IOn. 

-prO~,.m.' d·.d....:.ció 
.. "!!..lri o. 

l. Prep.ruió d.l'u...o'; J><f 
, activi .... mMiqdft ° 
¿·inle,,,,,,ña. 

J. Con1lo!, manten; ......... ; 
emmas ..... m •• ¡;. del ....... ri.l •. 

~. k • .tit .. ,,>6 d. '''''l.u .. de 
'''port aJmini .... uu. 

DURADA 

TOT AL: 
"oh 
En el 
cenU. 
N" • .,;,,: 
7~Oh. 
En ho.pi_ 
t.l, i 
Asti.,",,-
cÍ> Primiria: 
200 h. m ino 

CONTIN GUTS MÉS RELLEVANfS 

\. A'pK.n .ocio_ .. n;,,';. 
delasal" ," 

l . ADOtom;' i Fisiop.otOlogi .. 
). HDfuJ.tge¡ Comunitoció. 
~. Proe.dim...,u J' ln/.rmmo. 
5. Introducció I la p.iceJogi •. 
6. Metodologi. d •• r.balt. 
7. 0'lan;tzació Sanituil . 
9. Fonn.l.cíó Lobo .. l. 

Condiciono d'acch: En .. ny'_nI Secunda6 Oblígatori o 2n ti.IIUP o I'PI .p ,ov.t 
0.. do! .inem. p,oduc, iu: 18 onyl , uperiM<Ío l.borol, prov. J'.col •• MP-2 

XLII 
FomIIi. PrclOS$ional: SANITARI A 0"" ''''''-5-1992 

DOG. N(¡m. 1591 d. 25-5-1992 

TITOL FPI/FPll 

Thnic 
....,,oli,,, 
J ' lnf.,...,";, 
J.l.b, ..... 
Sanit.i.,i •. 

C ENTRES 

- BARCELONA 
• Ifl' . Lo Guin ...... . 
ca" ... Arteooni .. 55 
T.H, 359 J.4 04 
• lES . F1.".. i Calo;al' 
A .... Rio l .Miro, 92 
T.lf:J542961 
• EMFP Bon.novo 
St.]""n lito. Sall., 42 
ToÍf: 212 0\ ~ 
• AtaJ ..... Lópa Vocui\o 
Cooudl do: Cen .. 3'17 
T.H:J5160 11 
- 01913 - BADALONA 
• lES B.d.lon.·9 
er. Alfo", XII , 691 
Telf: 387 37 50 
er.J""int B., .. u 01" 
Tdf:9nm 095) 

ACCts UNIVERSITA T 
(Sol. M I>·)) 



Curs: 1993-1994 

MMul Prof ... ion. l-l: Tf:CNIC EN FARMACIA 

TASQU ES MÉS SIGNIFlCATIVES 
DEL PROFESSIONAL 

1. Prcp.ració de motori.l. i 
rc.ctiu. de labor.IO,i. 

2. Ikgi"re i control del •• 
m.di=;on •. 

l. G.,tió .dministraÚva del 
.. IV.i de f. ro'}"i • . 

4. CoI·laborac;ó . mb el 
f.rmaceucio . n: 
· prcparació do f6rmul •• 
m.gi"r.1, i prooucto' 
farmaceuúc •. 

-dimibuci6 i v.nd . do modi_ 
c. mont. en oficincs de f.rma
ei. i .. ,..,.oi. d. farml"ia OO.pi
tal"i •. 

DURADA 

TOTAL: 
~O h. 
En el 
cent ... 
educ.tiu: 
7S0 h. 
En ofici-
n .. d. 
¡.,mlci. i 
.. "ei. d .. 
f"mlei. 
d'ho. pitaLI: 
2OCh. 

CONTINGlJTS MÉS RELLEVANTS 

1. Organització dd. 
,,,, ve;, f. nnrlutie •. 

2. Temique. fí.ico-<juimique •. 
3. Anatomi. i p.icopatologi • . 
4. Farm. colog,.. 
S. Gal'ni" •. 
6. Prooucte. de par.brml.ci •. 
7. S. lut Pública I Ed. S.nitlri • . 
s. Infonnlúca. 
9. Comunicació. 

10. Fonme;ólaboro.l . 

Condicion. d·.cc".: Ba,xillera, e'rerimen .. l O COU O FPIl .pro~a, 
D .. dd . i".m. productiu: 20 onys, cxporiO nci. loboral, prov. d'.cc';,. MP·l 

XLIII 
F.m{~a Prof ... ional: SANITARIA Ord r. de 8-4-1991 

DOG. Núm . 1433 de 22-4-1991 

rtTOL FPI/FPIl 

T"'ni" 
E'reci• li", 
Ajud.nt de Farml.ci. 
de l. branea 
Q uímio. 

CENTRES 

~08031-BARCELONA 
• IPP de Gui neu<'t. 
carTOr Attesani. , 55 
T.lf:35934Q4 
~4 :1080 - TARRAGONA 
.IFP C.I·lipoli. 
Compl"" Educ1tiu-CE! 
C.ra. de Salou . /n 
T. II: 977/~~ 01 7~ 

ACCÉS UNIVERSITAT 
(Sols MP-3) 

E.U.lnferm,,; •. 
E.U. Fi. iotedpi •. 
Eng. Te.:nic: 
-A~ron'uúC1 . 
-Agrícola. 
-For.suJ. 
- Indu m i.l. 
-Mino,... 



Curs: 1993- 1994 

MIKI~\ P,of ... ion.o.l-2, INSTAL·LACIONS O'AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ 

TASQUES Mt:S SlGN1FICATIVES 
DEL I'ROFESSIONAL 

1, M~nlo'g. m.dnÍ<: d. xu".. 
d. ,~b •• cona¡i'zacion. i 
condue'" d·oigu •• , .. i 
.. lel.«i6. 

1, Mun,o'lc d·""o"' ..... bal<· 
riu duompu don i «¡uipo 
d' .. p;.aci6, bol'llMóI> ¡ 
_ ..... ' ... um .. g..d·.igu ... 

l . M"nl>l,c i <OI\n"';'; 
d·lp~b ...... i .... i 
. ... "on •• 

4. M~n"'r de di!'?"i ..... g .. 
'iquI' depctroll i ... 
~U...,¡!. 

S, MUnl.tS' de ge",udoro 
d' . igu. ,,"l.nu., v. por, oIi 
,."nio. ete. 

6. R •• i,ió d·irul.I,¡",ion. 
<!QtMl<Íqu ••. 

7. CoMeIió d. quod, .. declriu .uto ..... • 
,íome. i equipo d •• egulació ¡control 

l . P.,..d. en fun<Ooo.:tn><n' i 
.. und. d'«¡uipo; 
insc.Hacia",. 

DURADA 

TOTAL; 
¡OOOh. 
Ene! 
oc,,'" 
tdue>liu: 
IOOh. 
A 
I'cm"",,,: 
200 h. mín. 

COmlNGUTS MtS RELLEVANTS 

l. ~n<eptu fi.ico i 
umUU. 

2. E1..,,';ei .. , . 
3. M .. ..u:t. i .l,men" 

normalil2 . ... 
4. Ein .. i i ... "" .... n .. d. 

" .ball. 
S. UniOflS oold.ad .. , 
6. G..nendon de c.aJor. 
7. In'era.nviadors, ICUmu· 

lodo .. i.miaon ... calor . 
8, Instl\U1l<:ntoció. 11..",10' 

ci6 i control . 
9, Nor",... i .el;¡'m. ,, 1.I 

'«nie •. 
la, Cl!cu¡d'i"stal·l a'¡on •. 
\ 1. Munu,s.d'in". I.l.cionl. 
12. An;,li.i, diasnoli 

d·'VOl"i ... 
n , Man",,,i m.n' ¡ rop ..... i6 

d'<quipo; ;".,.I·I.cion .. 
U . EI:Lborxiód. pru.u· 

poo''''' 

Condicio,," d'ac<~" Eno<"rom. ", s.""ndari Obl".tor1 021' d. BUP o FPI 'prov", 
[)e, del , ;" ",,. p.oductiu, 18 anrl, exp .. ~nc;.I.boral. prova d·accó. a Mp-2 

XLIV 
Familia Prof~ .. ¡onol, TEC. INOUSTRIALS O,d .. de 4, S- 1919 

r lTOL FPIIFPII 

Tecnio 
Auxiliar .n 
¡""aH .. cOcn. 
d·Ai", .. e .. i 
C.ld.cciÓ 
"'10 br2flQ 
Conmucci6i 
O~n 

DOG. Núm. 1291 d~ 1~·S-19'IO 

CENTRES 

· Ogol6 _ BARCELO NA 
• IFP F...,oI. Treb.1I 
carre, U'g.¡~ 187 
Tdf: 4J09200 
'08013 - BAJlCELONA 
• IFP .so", Andm.o 
D .......... Paiou, \04 
T.lf: JSl JO 1I 
· ot021 . BARCELONA 
• EMjwn'"la Ci ....... 
ca ..... Sqodors, 2 
Telf: lH9l40 
· 019I S · BADALONA 
• IFP Lo Pin«b 
To, .. n, Ba,llbri, ./n 
Te!I,J99OS 11 

Acclls UNIV ERSITA T 
(Sol. MP·l) 



Curs: 1993- 1994 

Mbdul Proln$;onal. ): INSTA.L·LACIONS FRIGORfI'lQUES 1 CLIMATrrLACJó 

TASQUESM~S[GNl f[CA.nVF.5 
DEL [>RO f ESS/ONA L 

l . Mun'~tCt d'f<[uipl, ... ",.· 
,ures, r""ipi~nu,«.wÓl. 
uciORf i nO!" .ubo i COn· 
<I""..,.<I·i"".J.[~",<I~ 
fre<l i d i .... ti.ueió. 

2. Mun ... , ,,, i connuió <I~ 
<¡u<lru d kuia i au,o .... • 
,gmn do ~aci6 i con' ro!. 

l. R •• ~t_i6ol. p<owe. 
<I 'f<["::r' • i <I';n.t.al·I.,ÓOn, 
de fr i d i .... tituaó. 

4. 0.[<'\11 d'; nl\.Hacioru 
de frcd i climatituoi6. 

~ . R .. I;'udó de trtU, lI. de 
m.nteniment. 

6. Po.ad. m IN"" d'.<¡uip., 
innoH.cion. de/",d 1 

c!imati'¡a<:ió. 
7. A. .. ru:ió i rcl..,ió amb 

elie"U i prow.¡dcrI. 

DURADA. 

TOTAL: 
Ilroh. E." 
c.n'~ 
e<l uutiu: 

"" . 
A 
['emr=' 
200 . rnín. 

CONTINGUTS M~ RElLEVA.m-s 

l. Te .... nou cni •. 
1. M>lmm i d emmu 

.-ma[ilUU. 
}. I'.in .. ¡ ¡nltn.lm~nu. 
4. Uní.,.... 
S. Repraeno.ació I\,.¡,/ica. 
6. Ml.q .. ind ro'."~n. 
7. In"",,"nwiadors, 

:>CU mu .. d" .... ¡ emi ... orl. 
8. G..,.,rado .. <leu[or. 

Bomb.de alo<. Ml.quin. 
d'.1>so<ció. 

9. El.ari"' ..... Com.nd1l11.n, i 
OOf\trol. 

10. Equip.; ;n ... Hacio",. 
11. Norme. i rcgl.mcn .. 

,k nie •. 
12. C.ilcul d' inmHacioru. 
D. Munu'ge i man'.nim."' 

d·in ... l·!acion •. 
H. EI.ho'ac i6 d. proj ect .. 

i P''''''po"oo. 

Condicion.d'xch: 801xille ... n pcriomn •• 1 o COU o FPII .I"<Wa. 
Deo <lcI . i".1N proo:luo:. iu: 20 ony .. uperimcia laborol, p<Owa d ':accés a MP·} 

XLV 
F.m~ i. P.e lesaion" : TI':C INDUSTRlALS Ord.e d. 8-4·1991 

TITOL I'PllFPlI 

T«nic 
Etpeci.lis ... en 
In"al·lacionJ 
mlloriT""I"" i <I~ 
Cli .... , ;lució 
Je l. bBnCl 
I!loc.n.:i ... ; 
F.loc, r6nica. 

CENTIU'.5 

DOG. Num. 14)3 d. 22_~ _199 1 

ACC.f.s UN IVERSITAT 
(SoIs MP·l) 

·08OJO - 6 A.RCI'.I.ONA. Arquitccn ... 
_ EM V.po. dd Ilec Ucnin.. 
at~rSepdo .. , 2 Eng. Tk Ind ... lf. 
Td r,)II64 10 Eng.Tcc.Mi ....... . 
·OSII20 - PRAT DF. LI.OB R. Ena. Tcc. d·Ob ... 
- IFP lila del Bmyols Pú¡;~qu ... 
G.i,~, del I.Iob.~ 121 Eng. Tk Td..com. 
Telr: )7I) 62 11 IDfonni,iu. 
· . 14110 - V1LA. ·S!'.CA Optin.. 
_ IFP But.., i Mirack 
Ay. Pon Mol .. sin 
Telf, 977/)9 n 79 



Cu rs: 1993- 1994 
Mbdlll Prof ... ional-2: CONFECCIO INDUSTRIAL 

TASQUES Mes SIGNIFlCATIVES 
DEL hOFESSIONAl DUMDA 

TOTAL: 
11001L. 
"'d =,. 
~"".¡j,, : 

"' h. 
",,1 
~"~ 
procluniu; 
2oolL.nú ... 

CONTtNCIJl'S Mts ULLEV AI'n'S 

l . MauriW tCottih. 
2. Procctsoo de fd.riaci6 

"'o>«<>. 
l . Elemeors de f,bñc.ció 
(~"¡nhia). 

~. T-...dd ... ¡<on.o.,~ 
id.l' •• a la .. 

XLVI 
f amllia frof ....... nal: CONFECCIO I Tbrm _ OrdK do 4-!· 19n 

mOl f'PtIffU 

""" A".aia .... 
c...r.u. 
Induttrial 
d.l. brinca 
Modo. j Canf«<:i6 

DOG. N';m . 1142 d. U-S· I," 

CE""'"' 

~006 - BAIl.CILONA 
• CentK Pd jc,ic. ¡ Dua 
•. Cuilkm Tdl., 47 
Tdf: 2)117 ~O 
"17160 - ANGl~ 
• lES RJ,~I CompolallJ 
PI~. dcllWmti., 1 
Tdf: 9nJ42 12 07 

AOCts UNI"'EJlSIT A T 
(Wt MP.)) 



Curs: 1 993~ 1 994 

MMul Prof ... io<>.I-} TECN1C EN CONF¡';CClÚ DE THIXrrs 

TASQUES Mts SIGNIHCA'!1VES 
DEL PROI'ESSIONA L 

1, &ublimonldelolM'toJe>dc 
tr<b.1I i cllcu l dd o.emp. d. 
f.brie.ció, 

2. Dncompaoició de ptUS d~ 
...u. 

l. R~.linació d· ... ...Ii. ¡ 
~;"ns d. {.!,ricoció. 

4. hecu.i6d·eK.la .. . 
~. ~.Ji ... aci6d. pmj .. ...... 

OUItAOA 

TOTAL, 
1100h. 
E~d ,_. 
«Iucatiu: ,,,,, 
A 
I·cmp ..... , 
200 h. mí ... 

COf'lllNGlfI'S Mts RELLEVAm-s 

1.0itseny dcmoo •. 
2. InJu.lri.liln"ió d. 

pecco d • ... "¡r. 
l . P'Ir.,...I&<. 
4. fualndep ... o .... 
S, F..stud i de marcades. 
6. M1<Iuiniria; demento 

auxi li ... de I.brieació. 
7. M~ d. l .... ball. 
a. Okul de ICmps. 
,. eo.u... 

10. Control de quali ,",. 

Condicion. d'o.cd., B'l:rilkr.n, (LOGSR) O COU FPll.p rov.t 
o.e. J,,1 ..... n .. productiu: 20'''1'' upc~nc"labonl. prova d'ac:cés a MP.} 

XLVII 
F.nu1i. Profes,lon.I, CONFECCIÓ i TtxTIL Ordre d. 30_4_1990 

-rtrOL FPIII'PII 

Tknic 
E.pooi.fut •• n 
Confo«;ó ' r .... ; .. 
... Iob ....... 
Mod. iConf_ió 

DOG. Núm . 1291 de 1+-So- I99O 

CENTRES 

' 08006 _ BARCELONA 
• Centre I'elieitat Duc. 
e. Gu;lIem T<ll, 47 
T<l/,lJ12HO 
°um· -rARREGA 
o ¡FPnrrep 
Cl". T . r .. ",n. sin 
Tolf: 973/31 22 0+ 

ACCts UNrvERSITAT 
(Solo MP-J) 

Eeg. Tk Tci~ito 
d. Punto 



C urs: 1993-1994 

M/)duIProf ... ion.I-J: ANIMACIÓ SOCIO-CULTIJRAL 

T ASOUES M&> SIGNI I'ICA n VF5 
DEL l>ROFESSIONAL 

1. AÑoli.; d. l ... .!"',.ibili_ 
,.tI d. din,m'tzo<i6. 

2. PI.nifi ~.c;6 de le. ac\i,i . 
w. d'.n;m.ci6 , 

J . Coo<dillXió dn. _"<"10. 
h .. mano i m ... ri ... . 

4. Di",mi.u<;ó; oni .... eió 
d·irn",ueio ..... dc projec ... 
idc.r~"o~. 

5. Aploca<\ó de .0"0;""" 
d' an;m""ió. 

DURADA 

TOTAL: 
1000 h. 
En .1 
Centre 
"'¡uutiu: .. O. , 
I'cml"osa; 
200 h.min. 

CONTINGUTS M&> RELLEVANfS 

l. La ;n'crvcntiÓ, bcio
< .. I,u,,1. 

2. Ani li,i 1",,;.1 i J. 
¡·"",om. 

l. Recursos; ,elaci<>1U 
kunun ... 

~. Ore<. 
5. An i ..... ió.lxio-c"lL .. ral 

i Europa. 
6. Projec,cs d"n\mació 

,.x:,o-cu!tu",1. 
7. T .. tlJició al "eb.oJ!. 
l . Tknóq .... d·;n ....... ""ió 

copup. 
9. fJ ,,,hall en I'<,<\uip 

p,of ... ;o ... 1. 

Condiciono d'aedo: S. uill."'texpcnmen,.1 O COU O 1'1'11 'p,ovat 
Da .Id .¡".ma p.oduo,iu: 2(1ony', .x¡><,¡¡'nci. Ia~I, prova d',,"á . MP. l 

XLV III 
f.mni. P,of ... ion.l: TllEBALL SOCIAL 0 .. 1 •• de 7-5- 19')1 

TtrO!. fPl/fPl1 

Tecnic 
E. peci.lillO eO 
Ae';v; .. " 
SO<io-C .. l,u .. ls 
Jcl. b .. nu 
Adm;n;JI • .uiva i c....m. 

DOG, Num , 1598 de2H· 19n 

e ENTIU'.S 

·OSOJl - BARCELONA 
• EM . 1' .. = Tallad •• 
c ... « Cran Vi"a, 54 
Tef: )57 76 14 
"01017 - BARCELO NA 
· ETp~.lgn'" 
Carruco Formigucn, .u 
Tclf: lO) 90 16 
°4.)0110 - TARRAGONA 
• II'I'P Vida¡ B .. raque, 
A,. UU¡' Comp.oyl,) 
T.1I:977/2128l(' 

ACC~UNlVERSITAT 
(Solo MP-l) 

El. propil d.l. 
b ...... Admini.-
, .. ,; .. ; Como .. ;'1. 



Curs: 1993-1994 

MMul ProI ... ional·3: EDUCADOR INFANTIL 

TAS~UES MES SIGNIFleATIVES 
DEL ROFESS tONAL DURADA 

.. P~rWó.in~~.d. TOTAL: 
progranu<lOfU 1 aw., .... Ilooh. 
iJ·Jt.nció als inf'D'" ' .d ,. Coo.-di=i6 .mb d. aluo. emU. 
oducado':x."onc. . duc.tiu: 
u¡;:ialir os. "" h. , O " "c;6 dol. con.;' ; A 
d.l· • ...,....ió dol·inbnl. I·.mru.; 

•• kodoa:i6 d'info>rma de lOO mino 

,. ~j""'n" 
CoHabo,,,,i6 . mb l. 
/.mma. 

h. Animaci6 dd It,ur, 
inlan,il. ,. A,ond •• l .. n«osoi .... 
'1_idianes d, 1';0100'. 

eONTINGUTS Mts IlElLEYANTS 

l . D=nvo!upamon, ovol",;u 
do 1';01.., .. 

2. ?, i<:oIogia. 
J. Pedlgogi • . 
4. Did;'ctica. 
,. Sociologi •. 
6. Sillem. edUCI'¡U. 
,. El d""m,. 
•. l'.xpressi6 i 

Ik<l&".rge. 
9. Ortani,uci6 del 

«nlr< , ducaliu . 
lO . .Evoluci6 p1Ícomot";u. 
11. Solu, inlo n,i!. 
12. A'tnci6'1uotidi .... . 

¡'inbn .. 
1). EI;oc. 

Condicion. d'o<~: S ... ill ...... . xpe";mm,aJ o eou o FPI! op.ov .. 
De. del . i'loma proouotiu: 20 anyl, .xp •• i~ nci. laboral. prov. d'occe •• MI'· ) 

XLIX 
f .. ndia p,..,fess;onaJ: TltESALLSOCIAl O.d", de 1·1-199) 

T!TOlI'PIIFPll 

Ucme 
Ew«ialiJU ." 
EJ ... oc¡6Infanl~ 
d.l. bronca 
Lla. 

DOG. Núm .17H d.I-)·1991 

eENTRf.s 

"08'901 · L"HOSPITAI..I:.'T 
• IFP Hoopi ... kc 111 
10 ... 1' Tarrodell .. , ISl 
'rell: lJ7 )216 
' 08100 · MOLLEl' (11'1') 
e, ..... N . IS2, p.k , 17 
T,lf: 57053 ~ 
"Q89S0. ESPLUGUES(IFP) 
~. Sc~~ro Odoo" 1 
T.If: )71 70 42 
"09225 . TERRASSA 
• lES ?u Ru i.l'icmo 
eon BoxI. del Pi Un 
T.If:7l106 61 
°17002· GIRONA 
· 11'1'(> Mon,;Ii.; 
A ..... Montiliyj Un 
T .. f:972120~58 
'25003· U .EIDA 
• lES Ronda 
ca ... r R .... inyol. 2 
T,If: 91.l118 1747 
" H OBO - T ARIlAGONA 
• IF1' Coro,.d. R'~I 
Av. L!ui. eomp.nr" J 
n lf: 9n/21 28 36 
"4}5O(l. TORTOSA 
• "Jo. quim S.u 
A., el ·Estadi,14 
T"', 9n/50 1) lO 

Aeets UN 1VEIlSTTAT 
($01. MP·3) 

Inf •• mHi •. 

~¡:;;~ 
1"0" "0"1 
d'EGB 
T .. ball 
Ocupacional. 
T .. h.1I Social 
Educac'6 Social 
(provi.ional"",n,) 





• 
• 

EsnciF1CIIMENT • • 

SEVA " PLANlflCACl 
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