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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució
ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
Mitjançant la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre (DOGC núm.6727, de 14.10.2014), es va establir
l'estructura dels programes de formació i inserció, per a 27 perfils professionals.
S'ha posat de manifest la conveniència d'ampliar l'oferta amb dos perfils professionals: Auxiliar d'activitats
ramaderes, de la família professional agrària i Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo,
de la família professional de transport i manteniment de vehicles.
Així mateix cal substituir el perfil professional d'Auxiliar de pastisseria i de fleca de la família professional
d'Indústries alimentàries pel d'Auxiliar de pastisseria i forneria de la família professional d'Hoteleria i Turisme.
Finalment, cal introduir alguns canvis en tres perfils professionals.
Per tot l'exposat,

Resolc:

Es modifica l'annex 2 la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i
inserció, tal com es detalla tot seguit.

a) S'incorporen els dos nous perfils professionals que es detallen a l'annex.

b) Es substitueix, amb efectes de la fi del curs acadèmic 2017-2018, l'apartat 16 Perfil professional: Auxiliar de
pastisseria i de fleca, pel perfil següent:
“16 Perfil professional: Auxiliar de pastisseria i forneria
Codi: PFI HT05
Família professional: Hoteleria i turisme
Títol de referència: Professional bàsic en activitats de forneria i pastisseria

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 774/2015 de 28 d'agost

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3017. Processos bàsics
de pastisseria

UC1333_1: Executar operacions bàsiques d'aprovisionament intern i conservació de
preelaboracions i elaboracions de pastisseria.

264
hores

UC1334_1: Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i
assistir en elaboracions complexes.

Qualificació professional completa: HOT414_1: Operacions bàsiques de pastisseria.”
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Els centres autoritzats per impartir el perfil professional d'Auxiliar de pastisseria i de fleca de la família
professional d'Indústries alimentàries, han d'impartir el nou perfil d'Auxiliar de pastisseria i forneria de la
família professional d'Hoteleria i Turisme que el substitueix, amb efectes de l'inici del curs 2018-2019.

c) Es modifica l'apartat 13 Perfil professional: Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas,
el qual queda redactat així:
“13. Perfil professional: Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
Codi: PFI EE02
Família professional: Electricitat i electrònica
Títol de referència: Professional bàsic en electricitat i electrònica

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3013. Instal·lacions
elèctriques i domòtiques

UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió i domòtiques en edificis.

180
hores

3014. Instal·lacions de
telecomunicacions

UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions de
telecomunicacions.

180
hores

Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.”

d) Es modifica l'apartat 24 Perfil professional: Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica, el qual queda
redactat així:
“24. Perfil professional: Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Codi: PFI IP01
Família professional: Imatge personal
Títol de referència: Professional bàsic en perruqueria i estètica

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3060. Preparació de
l'entorn professional

UC0343_1: Preparar els equips i realitzar operacions d'atenció i acomodació del
client en condicions de qualitat, seguretat i higiene.

70
hores

UC0058_1: Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut.
3064. Rentat i canvis de
forma del cabell

UC0059_1: Realitzar muntatges per als canvis de forma temporal i permanents i
inici del pentinat.

105
hores

3065. Canvi de color del
cabell

UC0060_1: Aplicar tècniques de color i descoloriment del cabell.

90
hores
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Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria
Qualificació professional incompleta: IMP118_1: Serveis auxiliars d'estètica”

e) Es modifica l'apartat 25 Perfil professional: Auxiliar en establiments del sector carni, el qual queda redactat
així:
“25. Perfil professional: Auxiliar en establiments del sector carni
Codi: PFI IA02
Família professional: Indústries alimentàries
Títol de referència: Professional bàsic en indústries alimentàries

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3133. Operacions
auxiliars en la indústria
alimentària

UC0543_1: Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries
primeres.

90
hores

3134. Elaboració de
productes alimentaris

UC0544_1: Realitzar tasques de suport a l'elaboració, tractament i conservació de
productes alimentaris.

125
hores

3070. Operacions
auxiliars
d'emmagatzematge

UC0432_1: Manipular càrregues amb carretons elevadors.

85
hores

UC0545_1: Manejar equips i instal·lacions per a l'envasament, condicionament i
empaquetatge de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter
normalitzat i dependent.

UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i
expedició de càrregues al magatzem de forma integrada a l'equip.

Qualificació professional completa: INA172_1: Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària
Qualificació professionals incompletes: INA173_1: Operacions auxiliars de manteniment i transport intern a la
indústria alimentària; COM411_1: Activitats auxiliars de magatzem”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juny de 2018

Josep Bargalló Valls
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Conseller d'Ensenyament

Annex

28 Perfil professional: Auxiliar d'activitats ramaderes
Codi: PFI AR04
Família professional: Agrària
Títol de referència: Professional bàsic en activitats agropecuàries

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014, de 16 de maig

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3113. Operacions auxiliars de cria i
alimentació del bestiar

UC0712_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció en
ramaderia.

165
hores

UC0714_1: Realitzar el pasturatge del bestiar.
3114. Operacions bàsiques de maneig
de la producció ramadera

UC0713_1: Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció
en explotacions ramaderes.

136
hores

3115. Operacions auxiliars de
manteniment i higiene en instal·lacions
ramaderes

UC0715_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment
d'instal·lacions i maneig de la maquinària i equips en explotacions
ramaderes.

99
hores

Qualificació professional completa: AGA 224_1: Activitats auxiliars en ramaderia.

29 Perfil professional: Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Codi: PFI TM02
Família professional: Transport i manteniment de vehicles
Títol de referència: Professional bàsic en manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 774/2015 de 28 d'agost

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3028. Reparació estructural
bàsica d'embarcacions esportives

UC1456_1: Realitzar operacions auxiliars de reparació d'elements de fusta 198
d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
hores
UC1457_1: Realitzar operacions auxiliars de reparació d'elements de
plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

3040. Protecció i embelliment de
superfícies d'embarcacions
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Qualificació professional completa: TMV452_1: Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i
de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

(18.180.045)
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