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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/783/2021, de 16 de març, 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.
Posteriorment, mitjançant la Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, la Resolució EDU/1359/2019, de 16 de
maig i la Resolució EDU/1459/2020, de 15 de juny, es va modificar la Resolució ENS/2250/2014, de 6
d'octubre, afegint quatre perfils professionals a l'annex 2.
S'ha posat de manifest la conveniència d'ampliar l'oferta amb els perfils professionals d'Auxiliar de
manteniment i reparació de carrosseria de vehicles, d'Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de
mobilitat personal, d'Auxiliar de comercialització de productes i logística i d'Auxiliar d'activitats aqüícoles.
D'acord amb la nova redacció de l'article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, establerta
en el punt tres de l'article únic de La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la llei
orgànica abans esmentada, les Administracions públiques promouran que l'alumnat menor d'edat que hagi
superat els 16 anys rebin algun tipus de formació acadèmica o professional que puguin compatibilitzar amb la
seva activitat laboral i que els hi permeti continuar la seva formació.

Per tot això,

Resolc:

Modificar l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació
i inserció, afegint els quatre perfils professionals següents:

“32 Perfil professional: Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles
Codi: PFI TM04
Família professional: Transport i manteniment de vehicles
Títol de referència: Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles
Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer:

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3043. Mecanitzat i soldadura UC0620_1 Efectuar operacions de mecanitzat bàsic.

105
hores

3044. Amovibles

UC0621_1 Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples d'un
vehicle.

125
hores

3045. Preparació de
superfícies

UC0622_1 Realitzar operacions auxiliars de preparació de superfícies.

170
hores
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Qualificació professional completa: TMV194_1 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles.
Qualificació professional incompleta: TMV195_1 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de
vehicles.

33 Perfil professional: Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal
Codi: PFI TM05
Família professional: Transport i manteniment de vehicles
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

3015. Equips elèctrics i
electrònics

UC1559_1 Realitzar operacions d'acoblament en el muntatge d'equips elèctrics
i electrònics.

198
hores

UC1560_1 Realitzar operacions de connexió en el muntatge d'equips elèctrics i
electrònics.
UC1561_1 Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i
electrònics.

Qualificació professional completa: ELE481_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips
elèctrics i electrònics.

34 Perfil professional: Auxiliar de comercialització de productes i logística
Codi: PFI CM03
Família professional: Comerç i màrqueting
Títol de referència: No se'n disposa

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

2368. Lliurament i recollida d'enviaments de
productes a domicili

UC2368_1 Lliurar i recollir productes a domicili.

120
hores

2369. Operacions de cobrament en el servei de
lliurament i recollida a domicili

UC2369_1 Efectuar les operacions de cobrament en el
servei de lliurament i recollida a domicili.

90
hores

Qualificació professional completa: COM701_1 Servei de lliurament i recollida a domicili.

Títol de referència: Professional bàsic en Serveis Comercials
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Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer:

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3069. Tècniques bàsiques de UC1327_ Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i
comercialització
condicionament de productes en el punt de venda.

150
hores

UC1328_1 Manipular i traslladar productes en la superfície comercial i en el
repartiment de proximitat, utilitzant transpalets carretons de mà.
3006. Preparació de
comandes i venda de
productes

UC1326_1 Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments
establerts.

60
hores

Qualificació professional incompleta: COM412_1 Activitats auxiliars de comerç.

35 Perfil professional: Auxiliar d'activitats aqüícoles
Codi: PFI MP01
Família professional: Maritimopesquera
Títol de referència: No se'n disposa.

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

1305. Activitats d'engreix d'espècies
aqüícoles en instal·lacions flotants i
submergides

UC1305_1 Desenvolupar activitats d'engreix de peixos,
crustacis i cefalòpodes en instal·lacions flotants i submergides.

120
hores

1306. Activitats d'engreix d'espècies
aqüícoles en instal·lacions a terra

UC1306_1 Executar activitats d'engreix de peixos i crustacis en
instal·lacions a terra.

95
hores

1307. Activitats d'engreix d'espècies
aqüícoles en sistemes suspesos i en parcs

UC1307_1 Realitzar activitats d'engreix de mol·luscs bivalves
en sistemes suspesos i en parcs

95
hores

Qualificació professional completa: MAP403_1 Activitats d'engreix d'espècies aqüícoles.

Títol de referència: Professional Bàsic en Indústries Alimentàries.
Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer:

Mòduls professionals Unitats de competència
3133. Operacions
UC0543_1 Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries
auxiliars en la indústria primeres.
alimentària
UC0545_1 Manejar equips i instal·lacions per a l'envasament, condicionament i
empaquetament de productes alimentaris, seguint les instruccions de treball de
caràcter normalitzat i dependent.
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Qualificació professional incompleta: INA172_1 Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària.”.

Barcelona, 16 de març de 2021

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

(21.078.031)
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