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PROPOSTA PROGRAMACIÓ CIFO Santa Coloma 2014 

Nº Curs Denominació Contingut del curs (Mòduls) Tipus  
Hores 
Totals 

Data 
prevista 

inici 

Data prevista 
fi 

Horari 
Previst  

01/14 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes -MF0525_2: Control fitosanitari CP2 140 febrer març Mati  

02/14 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes -MF0531_2: Instal.  jardins d’interior,  exterior i zones verdes 

-MF0525_2: Control fitosanitari  

-MP007: Pràctiques professionals no laborals 

CP2 370 febrer maig Mati 
  

03/14 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes -MF0531_2: Instal.  jardins d’interior,  exterior i zones verdes  

-MF0532_2: Manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones 

verdes 

-MF0525_2: Control fitosanitari  

-MP007:  Pràctiques professionals no laborals   

CP2 490 maig novembre Mati 

  

04/14 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de 

jardineria 

-MF0521_1: Operacions bàsiques per d’ Instal. de jardins , parcs i zones 

verdes 

-MF0522_1: Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes 

CP1 180 juny juliol Mati 

  

05/14 Gestió i manteniment d' arbres i palmeres 

ornamentals 

-MF1134_3: Avaluació d’arbres i palmeres ornamentals 

-MF1135_3: Gestió i realització del manteniment i conservació d’arbres 

i palmeres ornamentals 

-MF1119_2: Execució de treballs en alçada en els arbres 

CP3 350 febrer maig Mati 

  

06/14 Gestió i manteniment d' arbres i palmeres 

ornamentals 

-MF1134_3: Avaluació d’arbres i palmeres ornamentals 

-MF1135_3: Gestió i realització del manteniment i conservació d’arbres 

i palmeres ornamentals  

-MF1119_2: Execució de treballs en alçada en els arbres 

CP3 350 setembre desembre Mati 

  

07/14 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en 

camps esportius 

-MF1127_3: Organització .i supervisió de la Instal.  de gespa en camps 

esportius. 

-MF1128_3: Organització i supervisió del manteniment i recuperació de 

gespa en camps esportius. 

CP3 220 setembre novembre Mati 

  

08/14 Serveis per al control de plagues -MF0078_2: Preparació de productes biocides i fitosanitaris. 

-MF0079_2: Aplicació de productes i mitjans per al control de plagues 
CP2 260 febrer abril Mati 

  

09/14 Gestió de serveis per el control d'organismes nocius -MF0799_3: Legislació i documentació en els processos de control 

d'organismes nocius.  

-MF0800_3: Desenvolupament i supervisió de plans de control de 

organismes nocius.  

-MF0801_3: Logística de productes, mitjans i sistemes utilitzats en 

l'execució de plans de control d'organismes 

CP3 370 juliol novembre Mati 

  

10/14 Control i protecció del Medi Natural -MF0083_3. Activitats d’ús públic i protecció del medi natural CP3 200 febrer abril Mati   

11/14 Control i protecció del Medi Natural -MF0086_3. Control i vigilància de la restauració, manteniment, 

ordenació i defensa dels espais naturals.   

 

CP3 160 abril maig Mati 
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12/14 Operació d' estacions de tractament d' aigua -MF0074_2: Manteniment dels equips i Instal·lacions d’una planta de 

tractament d’aigües i d’una planta depuradora  

-MF0075_2: Seguretat i Salut 

CP2 250 setembre desembre Mati 
  

13/14 Gestió de residus urbans e industrials -MF0075_2: Seguretat i salut 

-MF0076_2: Gestió de residus urbans 
CP2 160 maig juny Mati   

14/14 Pintura decorativa en construcció -MF0871_1: Tractament de suports pel revestiment en construcció. 

-MF0873_1: Pintura i materials d’imprimació i protectors en 

construcció 

-MF1934_2: Pintura decorativa en construcció 

CP2 440 març juliol Mati 

  

15/14 Mantenedor - Reparador de edificis -Modulo 1:Manteniment elèctric 

-Modulo 2:manteniment de fontaneria i calefacció  

-Modulo 3: Manteniment de maçoneria 

-Modulo 6: Seguretat laboral en la construcció 

REF 330 febrer maig Mati 

  

16/14 Mecanitzat de fusta i mobles -MF0160-2: Ajust de màquines i equips de taller 

-MF0162-2: Ajust de màquines i equips industrials 
CP2 250 setembre novembre Mati   

17/14 Instal·lacions d' elements de fusteria -MF0884-2   Muntatge i Instal·lació de porta i finestres  

-MF0885-2   Instal·lació de revestiments de fusta i similars  

-MF00886-2  Instal·lació d’estructures de fusta  

CP2 320 febrer maig Mati 
  

18/14 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques 

de baixa tensió 

-MF0820_2: Instal·lacions elèctriques en edificis. 

-MF0821_2: Instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comerços i 

industries.  

-MF0822_2: Instal·lacions elèctriques automatitzades e instal·lacions d’ 

automatismes 

CP2 590 abril octubre Mati 

  

19/14 Muntatge i manteniment d'infraestructures de 

telecomunicacions en edificis 

-MF0121_2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia i  

comunicació interior. 
CP2 170 febrer març Mati 

  

20/14 Operacions de fontaneria i calefacció - climatització 

domèstica  

-MF1154_1: Instal·lació de canonades.  CP1 180 febrer abril Mati 
  

21/14 Operacions de fontaneria i calefacció - climatització 

domèstica  

-MF1155_1: Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de 

climatització 
CP1 190 maig juliol Mati 

  

22/14 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de 

climatització i ventilació- extracció 

-MF1159_2: Manteniment d’instal·lacions de climatització i  ventilació - 

extracció 
CP2 230 febrer abril Mati 

  

23/14 Instal·lador de climatització -Muntatge d’instal·lacions frigorífiques d’aire condicionat 

-Muntatge i instal·lació d’equips elèctrics en instal·lacions de 

refrigeració 

-Procés de càrrega i posada a punt d’equips comercials, industrials i 

d’aire condicionat.  

-Manteniment preventiu de sistemes d’aire condicionat.  

Diagnòstic i reparació d’avaries en instal·lacions frigorífiques 

REF 520 maig novembre Mati 

  

24/14 Eficiència Energètica en edificis -MF1195_3 Certificació energètica d’edificis.  CP3 260 febrer abril Mati   

25/14 Eficiència Energètica en edificis -MF1194_3 : Avaluació de l’eficiència energètica de les instal·lacions en 

edificis 
CP3 320 setembre desembre Mati   
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26/14 Muntatge, posada en servei, manteniment, 

inspecció i revisió d'instal·lacions receptores de gas 

-MF01522_2: Muntatge d'instal·lacions receptores comunes i 

individuals de gas. 

-MF01523_2: Posada en servei, inspecció i revisió periòdica 

d'instal·lacions receptores de gas. 

-MF1524: Posada en marxa i adequació d'aparells de gas. 

-MF1525: Manteniment i reparació d’instalreceptores i aparells de gas 

CP2 430 febrer juny Mati 

  

27/14 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars 

tèrmiques 

-MF602_2: Muntatge Mecànic i hidràulic d’instal·lacions solars 

tèrmiques.  

-MF603_2: Muntatge elèctric d’instal·lacions solars tèrmiques  

-MF00604: Posada en servei i operació d’instal·lacions solars tèrmiques  

-MF00605: Manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques   

CP2 340 setembre desembre Mati 

  

28/14 Muntatge i manteniment d'instal·lacions 

fotovoltaiques 

-MF0836_2 Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques 

-MF0837_2  Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
CP2 280 setembre desembre Mati 

  

29/14 Operacions bàsiques de muntatge i manteniment 

d'energies renovables 

 -MF2050_1: Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment solars 

tèrmiques 

-MF2051_1:Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment solars 

fotovoltaiques 

-MF2052_1:  Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment 

d’instal·lacions  eòliques. 

CP1 350 abril juliol Mati 

  

30/14 Implantació i gestió elements informàtics en 

sistemes domòtics/inmòtics, control accessos i 

presencia i videovigilància 

-MF1220_3: Implantació i manteniment de sistemes de control d’ 

accessos i presencia, i de video  vigilancia  
CP3 240 febrer abril Mati 

  

31/14 Docència per a la formació ocupacional -MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a 

l’ocupació.  

-MF1443_3: Selecció,  elaboració, adaptació i utilització de materials, 

mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació. 

-MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a 

l’ocupació. 

-MF1445_3: Avaluació del procés d’ensenyament- aprenentatge en la 

formació professional per a l’ocupació. 

-MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la  qualitat en la formació 

professional per a l’ocupació.  

-MP0353: Practiques Professionals NO laborals 

CP3 400 juliol novembre Mati 

  

32/14 Docència per a la formació ocupacional -MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a 

l’ocupació.  

-MF1443_3: Selecció,  elaboració, adaptació i utilització de materials, 

mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació. 

-MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a 

l’ocupació. 

-MF1445_3: Avaluació del procés d’ensenyament- aprenentatge en la 

formació professional per a l’ocupació. 

-MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la  qualitat en la formació 

professional per a l’ocupació.  

-MP0353: Practiques Professionals NO laborals 

CP3 400 febrer juny Mati 
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Requisits d’accés als cursos:  
A. Estar inscrit (en alta) com a demandant d'ocupació a  les oficines del SOC abans de l’inici del curs 

B. Tenir els requisits de formació i/o experiència  establerts en el programa del curs, 

C. Superar el procés de selecció  

 

Requisits d’accés als Certificats de Professionalitat CP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/14 Creació i Gestió de Microempreses -MF1788_3: Planificació e iniciativa empresarial de petits negocis o 

microempreses 

-MF1791_3: Gestió administrativa i econòmica financera de petits 

negocis o microempreses 

CP3 260 maig juliol Mati 

  

34/14 Creació i Gestió de Microempreses -MF1788_3: Planificació i iniciativa empresarial de petits negocis o 

microempreses 

-MF1791_3: Gestió administrativa i econòmica financera de petits 

negocis o microempreses 

CP3 260 setembre novembre Mati 

  

CP 1 
• No es requereixen requisits acadèmics ni professionals. 

 

CP 3 
• Títol de batxiller o equivalents a efectes acadèmics. 

• CP de nivell de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. 

• CP de nivell 3 

• Haver superat la prova d’accés CFGSuperior 

• Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys 

• si no,  haver superat en APTE les proves d’avaluació de les 

competències claus corresponents. 

 

Les persones interessades cal que s’inscriguin al Cifo mitjançant el full de sol·licitud. 
Informació inscripcions: de 08:00h a 15:00h 

CIFO Santa Coloma – Av. Ramon Berenguer IV, s/n - 08924 Sta. Coloma de Gr.- Tel.: 93 4665830 - e-mail: cifo_santacoloma.soc@gencat.cat 

CP 2 
• Títol de graduat en ESO o estudis equivalents a efectes acadèmics. 

• CP de nivell de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. 

• CP de nivell 2 

• Haver superat la prova d’accés CFGMitjà 

• Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys 

• si no,  haver superat en APTE les proves d’avaluació de les 
competències claus corresponents. 

 


