CURS 1/16 -FMEE0308- DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ
MECÀNICA (mòdul de disseny amb el programa CATIA)
Certificat de Professionalitat de nivell 3 (RD 1216/2009, de 17 de juliol) – parcial-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA)
COFINANÇAT PEL FSE.
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar)
Competència General: Dissenyar productes per a la
seva obtenció per fabricació mecànica, amb criteris
de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient,
utilitzant el programa CATIA.
Ocupacions: Delineant projectista, tècnic/a en CAD,
Tècnic/a desenvolupament de productes.
Observacions: El curs 1/15 conté el mòdul formatiu
de Disseny dels productes de fabricació mecànica
del Certificat de Professionalitat.

Dates previstes: abril a juny de 2016, en horari de matí.
Temari:
Curs 1/15:
Mòdul MF0105_3: DISSENY DE PRODUCTES (230 hores)
UF0447: Solucions constructives aplicades al disseny de productes mecànics.
UF0448: Dimensionat, verificació i control de productes mecànics.
UF0449: Definició i realització de prototips mecànics

250
hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOS01: Prevenció de riscos laborals (10 hores) i
mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat d’oportunitats en
el treball (10 h.)

Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de
treball del SOC com a
demandant d’ocupació i tenir
aquesta
demanda
en
situació administrativa d’alta
abans de l’inici del curs.
(Es donarà prioritat d’accés
als demandants d’ocupació
que es trobin en situació
d’atur)

Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que
consistirà en:
-Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada, de la
titulació mínima exigida pel Certificat de Professionalitat.(NOTA *)
-Superar les proves de competències claus. En cas de no
disposar o no poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
-Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de coneixements
previs i una entrevista personal

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 3 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:
Títol de batxiller o equivalent a efectes laborals. (s’accepta
el títol de BUP, FPII i CFGS)
O certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
certificat de professionalitat al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa
família i àrea professional al qual es vol accedir . ((s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior o complir les condicions d’exempció de les
mateixes previstes pel departament competent.
O tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys i/o 45 anys.
O tenir superades les proves d’avaluació de les
competències claus de nivell 3 (matemàtiques i llengua, a
triar català o castellà). Es poden haver realitzat en altres
centres homologats pel SOC o en el CFPA abans de l’inici del
curs.

Document que ho acredita
Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del
títol)
Fotocòpia compulsada del títol, certificat de
professionalitat o acreditació parcial (cal
fotocopiar i compulsar les dues cares)
Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de superació de la prova (firmat i
segellat pel centre on es va fer la prova) o
estar exempt/a de realitzar-la.
Certificat de superació de la prova
Certificat de superació de les proves de
competència clau

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de Formació
Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.

Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n 08760
Martorell (Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon Seat). Telèfon 93 882
83 47. Adreça electrònica: cfpacmartorell@gencat.cat

D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

CURS 3/16- FMEE0308- DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ
MECÀNICA (mòdul de disseny amb el programa NX)
Certificat de Professionalitat de nivell 3 (RD 1216/2009, de 17 de juliol) – parcial-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA)
COFINANÇAT PEL FSE.
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar)
Competència General: Dissenyar productes per a la seva
obtenció per fabricació mecànica, amb criteris de qualitat,
seguretat i respecte al medi ambient, utilitzant el programa
NX.
Ocupacions: Delineant projectista, tècnic/a en CAD,
Tècnic/a desenvolupament de productes.
Observacions: El curs conté el mòdul formatiu de Disseny
dels productes de fabricació mecànica del Certificat de
Professionalitat.
Dates previstes: de abril a juny de 2016, en horari de matí.
Temari:
Mòdul MF0105_3: DISSENY DE PRODUCTES (230 hores)
UF0447: Solucions constructives aplicades al disseny de productes mecànics.
UF0448: Dimensionat, verificació i control de productes mecànics.
UF0449: Definició i realització de prototips mecànics

250
hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOS01: Prevenció de riscos laborals (10 hores) i
mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat d’oportunitats en
el treball (10 h.)

Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de
treball del SOC com a
demandant d’ocupació i tenir
aquesta
demanda
en
situació administrativa d’alta
abans de l’inici del curs.
(Es donarà prioritat d’accés
als demandants d’ocupació
que es trobin en situació
d’atur)

Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que
consistirà en:
-Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada, de la
titulació mínima exigida pel Certificat de Professionalitat.(NOTA *)
-Superar les proves de competències claus en cas de no disposar
o poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
-Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de coneixements
previs i una entrevista personal

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 3 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:
Títol de batxiller o equivalent a efectes laborals. (s’accepta
el títol de BUP, FPII i CFGS)

Document que ho acredita
Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

O certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
certificat de professionalitat al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa
família i àrea professional al qual es vol accedir . ((s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior o complir les condicions d’exempció de les
mateixes previstes pel Departament competent.
O tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys i/o 45 anys.
O tenir superades les proves d’avaluació de les
competències claus de nivell 3 (matemàtiques i llengua, a
triar català o castellà).
(Es poden haver realitzat en altres centres homologats pel
SOC o en el CFPA abans de l’inici del curs.)

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de
professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar
i compulsar les dues cares)
Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat
pel centre on es va fer la prova) o estar exempt/a
de realitzar-la.
Certificat de superació de la prova
Certificat de superació de les proves de
competència clau

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de
Formació Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.
Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n
08760 Martorell (Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon
Seat).
Telèfon
93
882
83
47.
Adreça
electrònica:
cfpacmartorell@gencat.cat

D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

CURS 4/16- TMVL0509- PINTURA DE VEHICLES
Certificat de Professionalitat de nivell 2 (RD 723/2011, de 20 de maig) – sencer-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA).
Aquesta acció es realitza en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a través
del finançament del FSE i l’assignació específica de la Iniciativa d’ocupació juvenil.
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar)
Competència General: Protegir, preparar i pintar
superfícies metàl·liques i sintètiques en vehicles, aplicant
les tècniques i procediments requerits en cada cas,
aconseguint la qualitat exigida en condicions de
seguretat.
Ocupacions: Pintor/a de vehicles En general, de
vehicles automòbils, maquinaria agrícola, obres
públiques i aeronaus, d’embarcacions, de material rodant
ferroviari.

Dates previstes: de maig a
novembre de 2016, en horari de matí.

Observacions: Certificat de Professionalitat sencer. No
es podran realitzar el mòdul de pràctiques laborals si no
es superen la resta de mòduls de tot el Certificat de
Professionalitat. Programa d’ocupació juvenil

Temari:
MF0122-2: Preparació de superfícies (230 hores)
UF0954: Tècniques d’emmascarat
UF0955: Protecció de superfícies
UF0956: Igualació i preparació de superfícies
UF0917: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles
MF0123-2: Embelliment de superfícies (230 hores)
UF0948: Pintat de vehicles
UF0949: Pintat de vehicles per difuminat
UF0950: Tècniques de reacondicionament i preentrega

510 hores

MP0198: MÒDUL DE PRACTIQUES NO LABORALS (40 hores)
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i
igualtat (10h)
Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que consistirà
treball del SOC com a en:
demandant d’ocupació i tenir
aquesta demanda en situació -Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada, de la titulació
administrativa d’alta abans mínima exigida pel Certificat de Professionalitat.(NOTA *)
de l’inici del curs.
-Superar les proves de competències claus en cas de no disposar o
(Es donarà prioritat d’accés poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
als demandants d’ocupació -Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de coneixements previs i
que es trobin en situació una entrevista personal
d’atur)
Programa d’ocupació juvenil: joves entre 16 i 29 anys inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 2 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis
declarats equivalents a efectes laborals.
(S’accepta també EGB, FPI, FPII, CGM I CGS)
O certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
certificat de professionalitat al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa
família i àrea professional al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes
previstes pel departament competent.

O tenir superada la rova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys i/o 45 anys .

O tenir superades les proves d’avaluació de les competències
claus de nivell 2 (matemàtiques i llengua, a triar català o
castellà). Es poden haver realitzat en altres centres
homologats pel SOC o en el CFPA abans de l’inici del curs.

Document que ho acredita
Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares del títol)
Fotocòpia compulsada del títol,
certificat de professionalitat o
acreditació parcial (cal
fotocopiar i compulsar les dues
cares)
Fotocòpia compulsada del
certificat
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares)
Certificat de superació de la
prova
(firmat i segellat pel centre on
es va fer la prova) o estar
exempt/a de realitzar-la .
Certificat de superació de la
prova
(firmat i segellat pel centre on
es va fer la prova)
Certificat de superació de les
proves de competència clau

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de Formació
Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.
Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n 08760 Martorell
(Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon Seat). Telèfon 93 882 83 47.
Adreça electrònica: cfpacmartorell@gencat.cat

D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

CURS 5/16- FMEM0109- GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ
MECÀNICA
Certificat de Professionalitat de nivell 3 (RD 684/2011, de 13 de maig) –Sencer-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA)
COFINANÇAT PEL FSE
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar)
Competència General: Programar i controlar la
producció en fabricació mecànica, per assegurar el seu
ajustament amb els objectius de producció i ordres de
fabricació, determinant els lots que s’han de fabricar i el
començament de la producció, garantint el
subministrament de matèries primes i productes
semielaborats en les línies i llocs de fabricació, complint
amb els criteris de qualitat, seguretat i protecció del
medi ambient establerts.
Ocupacions: Tècnic/a en organització industrial,
programador/a de la producció en fabricació mecànica,
Tècnic/a d’aprovisionament en fabricació mecànica.
Observacions: Certificat de Professionalitat de nivell 3 sencer. No es podran realitzar el mòdul de
pràctiques laborals si no es superen la resta de mòduls de tot el Certificat de Professionalitat
Dates previstes: de abril a juliol de 2016, en horari de matí.
Temari:
Mòdul MF1267_3: TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ I CONTROL DE LA PRODUCCIÓ EN
FABRICACIÓ MECÀNICA (210 hores)
UF1125: Tècniques de programació en fabricació mecànica
UF1126: Control de la producció en fabricació mecànica
UF1127: Registre, evolució i incidències en la producció en fabricació mecànica
Mòdul MF1268_3: APROVISIONAMENT EN FABRICACIÓ MECÀNICA (100 hores)
370
UF1128: Control del emmagatzematge mecànic
UF1129: Costos dels processos de mecanitzat
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOS01: Prevenció de riscos laborals (10 hores) i
mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat d’oportunitats en
el treball (10 h.)

MP0234: MODUL DE PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (40 hores)

hores

Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que
treball del SOC com a demandant
consistirà en:
d’ocupació
i
tenir
aquesta
demanda
en
situació
-Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada,
administrativa d’alta abans de
de
la
titulació
mínima
exigida
pel
Certificat
de
l’inici del curs.
Professionalitat.(NOTA *)
(Es donarà prioritat d’accés
als demandants d’ocupació que es
trobin en situació d’atur)

-Superar les proves de competències claus en cas de no
disposar o poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
-Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de
coneixements previs i una entrevista personal

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 3 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:
Document que ho acredita
Títol de batxiller o equivalent a efectes laborals.
Fotocòpia compulsada del títol
(s’accepta el títol de BUP, FPII i CFGS)
(cal fotocopiar i compulsar les dues
cares del títol)
O certificat de professionalitat del mateix nivell del
Fotocòpia compulsada del títol,
mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
certificat de professionalitat o acreditació
(s’accepta també acreditació parcial i el justificant conforme parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues
està en tràmit)
cares)
O certificat de professionalitat de nivell 2 de la
Fotocòpia compulsada del certificat
mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir .
(cal fotocopiar i compulsar les dues
((s’accepta també acreditació parcial i el justificant
cares)
conforme està en tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles
Certificat de superació de la prova
formatius de grau superior o complir les condicions
(firmat i segellat pel centre on es va fer la
d’exempció de les mateixes previstes pel Departament
prova) o estar exempt/a de realitzar-la.
competent.
O tenir superada la prova d’accés a la universitat per
Certificat de superació de la prova
a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
O tenir superades les proves d’avaluació de les
Certificat de superació de les proves
competències claus de nivell 3 (matemàtiques i llengua, a
de competència clau
triar català o castellà).
(Es poden haver realitzat en altres centres
homologats pel SOC o en el CFPA abans de l’inici del curs.)

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de
Formació Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.
Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n 08760
Martorell (Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon Seat). Telèfon 93 882
83 47. Adreça electrònica: cfpacmartorell@gencat.cat
D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

CURS 6/16- TMVL0209- MANTENIMENT D’ELEMENTS NO ESTRUCTURALS
DE CARROSSERIES DE VEHICLES
Certificat de Professionalitat de nivell 2 (RD 723/2011, de 20 de maig) – Sencer-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA),
COFINANÇAT PEL FSE
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar
Competència General: Realitzar la reparació d’elements
amovibles, metàl·lics, sintètics i fixes no estructurals del vehicle,
ajustant-se a procediments i temps establerts, aconseguint la
qualitat requerida i en condicions de seguretat.
Ocupacions: Montardo de línies d’assemblatge d’automoció.
Xapista reparador d’elements amovibles i conformats de materials
metàl·lics i sintètics d’automòbils, maquinaria d’obra pública i
agrícola, vehicles pesats, motocicletes i material ferroviari.
Instal·lador de llunes/vidres en vehicles.
Observacions: Certificat de Professionalitat sencer. No es
podran realitzar el mòdul de pràctiques laborals si no es superen
la resta de mòduls de tot el Certificat de Professionalitat.
Node
es2016,
podran
mòdul de pràctiques laborals si no es superen la
Dates previstes: maig a desembre
enrealitzar
horari deelmatí.
Temari:
MF0127_2: ELEMENTS AMOVIBLES (220 hores)
UF0911: Sistemes electromecànics bàsics
UF0912: Elements amovibles exteriors i interiors, i sistemes de tancament i elevació
UF0913: Reparació i substitució de llunes/vidres
MF0128-2: ELEMENTS METÀL·LICS I SINTÈTICS (230 hores)
UF0914: Reparació d’elements metàl·lics
UF0915: Reparació d’elements metàl·lics d’alumini
UF0916: Reparació d’elements sintètics
UF0917: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles
MF0129-2: ELEMENTS FIXES NO ESTRUCTURALS (140 hores)
UF0918: Desmuntatge i separació d’elements fixos
UF0919: Muntatge i unió d’elements fixos
UF0920: Desmuntatge i muntatge d’elements d’alumini
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i
igualtat d’oportunitats en el treball (10 h.)
MP0190: MÒDUL DE PRACTIQUES NO LABORALS (40 hores)

640
hores

Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de
treball del SOC com a
demandant d’ocupació i tenir
aquesta demanda en situació
administrativa d’alta abans de
l’inici del curs.
(Es donarà prioritat d’accés
als demandants d’ocupació
que es trobin en situació
d’atur)

Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que
consistirà en:
-Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada, de la
titulació mínima exigida pel Certificat de Professionalitat.(NOTA *)
-Superar les proves de competències claus en cas de no
disposar o poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
-Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de coneixements
previs i una entrevista personal

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 2 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:
Document que ho acredita

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis
declarats equivalents a efectes laborals.
(S’accepta també EGB, FPI, FPII, CGM I CGS)
O certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
certificat de professionalitat al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa
família i àrea professional al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes
previstes pel departament competent.
O tenir superada la rova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys i/o 45 anys .
O tenir superades les proves d’avaluació de les competències
claus de nivell 2 (matemàtiques i llengua, a triar català o
castellà). Es poden haver realitzat en altres centres
homologats pel SOC o en el CFPA abans de l’inici del curs.

Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares del títol)
Fotocòpia compulsada del títol,
certificat de professionalitat o
acreditació parcial (cal fotocopiar
i compulsar les dues cares)
Fotocòpia compulsada del
certificat
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares)
Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es
va fer la prova) o estar exempt/a
de realitzar-la .
Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es
va fer la prova)
Certificat de superació de les
proves de competència clau

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de Formació
Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.
Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n 08760 Martorell
(Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon Seat). Telèfon 93 882 83 47.
Adreça electrònica: cfpacmartorell@gencat.cat
D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

CURS 8/16- FMEC0110- SOLDADURA AMB ELECTRODE REVESTIT I TIG
(mòdul de soldadura TIG)
Certificat de Professionalitat de nivell 2 (RD 1525/2011, de 31 d’octubre) – parcial-

CURS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AL CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA),
COFINANÇAT PEL FSE
(Aquest curs respon a una previsió, es podria anul·lar o modificar)
Competència General: Realitzar soldadures amb
arc sota gas protector amb elèctrode no consumible
(TIG) d’acord amb especificacions de procediments
de soldadura, amb criteris de qualitat i respecte al
medi ambient.
Ocupacions: Soldador/a TIG, soldadors de tuberia i
recipients d’altra pressió, soldadores d’estructures
metàl·liques pesades, etc.
Observacions: Certificat de Professionalitat parcial,
només el mòduls formatiu de soldadura TIG.
Dates previstes: de maig a octubre de 2016, en horari de matí.
Temari:
MF0100_2: SOLDADURA AMB ARC SOTA GAS PROTECTOR AMB ELECTRODE NO
CONSUMIBLE
UF1640: Interpretació de plànols en soldadura
UF1622: Processos de tall i preparació de vores
UF1626: Soldadura TIG d’acer carboni
UF1627: Soldadura TIG d’acer inoxidable
UF1628: Soldadura TIG d’alumini i aliatges

390
hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: mòdul FCOS01: Prevenció de riscos laborals (10 hores) i
mòdul FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat d’oportunitats en
el treball (10 h.)

Requisits d’accés:
Estar inscrit a l’oficina de
treball del SOC com a
demandant d’ocupació i tenir
aquesta demanda en situació
administrativa d’alta abans de
l’inici del curs.
(Es donarà prioritat d’accés
als demandants d’ocupació
que es trobin en situació
d’atur)

Superar el procés de selecció que organitzarà el centre i que
consistirà en:
-Disposar i presentar original i copia, o copia compulsada, de la
titulació mínima exigida pel Certificat de Professionalitat.(NOTA *)
-Superar les proves de competències claus en cas de no
disposar o poder presentar la titulació mínima exigida anterior.
-Si s’escau, el centre podrá realitzar una prova de coneixements
previs i una entrevista personal

NOTA *: Titulació mínima que es demana per accedir al Certificat de professionalitat de nivell 2 i
documentació acreditativa:
Titulació mínima exigida:

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis
declarats equivalents a efectes laborals.
(S’accepta també EGB, FPI, FPII, CGM I CGS)
O certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
certificat de professionalitat al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa
família i àrea professional al qual es vol accedir. (s’accepta
també acreditació parcial i el justificant conforme està en
tràmit)
O tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes
previstes pel departament competent.

O tenir superada la rova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys i/o 45 anys .

O tenir superades les proves d’avaluació de les competències
claus de nivell 2 (matemàtiques i llengua, a triar català o
castellà). Es poden haver realitzat en altres centres
homologats pel SOC o en el CFPA abans de l’inici del curs.

Document que ho acredita
Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares del títol)
Fotocòpia compulsada del
títol, certificat de
professionalitat o acreditació
parcial (cal fotocopiar i
compulsar les dues cares)
Fotocòpia compulsada del
certificat
(cal fotocopiar i compulsar les
dues cares)
Certificat de superació de la
prova
(firmat i segellat pel centre on
es va fer la prova) o estar
exempt/a de realitzar-la .
Certificat de superació de la
prova
(firmat i segellat pel centre on
es va fer la prova)
Certificat de superació de les
proves de competència clau

Les persones interessades adreceu-vos al CFPA – Centre de Formació
Professional d’Automoció i presenteu la sol·licitud.
Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA): C/ Manuel Gallardo s/n 08760
Martorell (Gran Vial Seat A-2, entrada Parc de bombers polígon Seat). Telèfon 93 882
83 47. Adreça electrònica: cfpacmartorell@gencat.cat

D’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de
CFPA, amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els cursos que realitzem. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu de CFPA,
responsable del fitxer. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu una comunicació a

cfpacmartorell@gencat.cat

