
Descripció

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer
tasques auxiliars de comercialització, marxandatge,
preparació de comandes i venda de productes, i treballs de
reprografia, observant les normes de prevenció de riscos
laborals i protecció mediambiental corresponents, així com
competències de comunicació, autonomia personal i de
participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre
cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en
centres de treball.

Continguts

Mòduls professionals comuns

Vida saludable i cura d’un mateix (210 hores)•

Comunicació i relacions interpersonals (210 hores)•

Viure en entorns propers (175 hores)•

Ús d’establiments i serveis (140 hores)•

Organització personal (175 hores)•

Activitats comunitàries (140 hores)•

Participació ciutadana (140 hores)•

Iniciació a l’activitat laboral (385 hores)•

Organització de les empreses (105 hores)•

Món laboral (105 hores)•

Desenvolupament en el lloc de treball (140 hores)•

Tutoria (70 hores per curs)•

Mòduls professionals específics

Tècniques bàsiques de marxandatge (245 hores)•

Atenció al client (140 hores)•

Preparació de comandes i venda de productes (140

hores)

•

Treballs de reprografia (245 hores)•

Formació en centres de treball (385 hores)•

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats
educatives especials associades a discapacitat intel·lectual

lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i
com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i
preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en
educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen
l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut
el títol de graduat en educació secundària obligatòria però
no puguin accedir als ensenyaments de formació
professional ordinaris.

Tràmits

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal
formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent
encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al
mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al
centre.

Continuïtat

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:

el certificat acadèmic i professional amb la qualificació

final obtinguda i l’acreditació de les competències

professionals assolides i

•

el certificat de professionalitat COMT0211 d’Activitats

auxiliars de comerç que emet l’administració laboral.

•

Normativa

Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el

Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics

(IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials

associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada

(DOGC núm. 7196, d'1.9.2016)

•

Itineraris formatius específics. Annex 1•
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=752341&language=ca_ES
http://queestudiar.gencat.cat/.content/home/estudis/ife/ife-annex.pdf


Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

Institut Alt Penedès (08035362)
av. de Tarragona, s/n
08305 Vilafranca del Penedès
Tel. 938902214
Centre: públic
Horari: diürn

Baix Camp

Reus

Institut Lluís Domènech i Montaner
(43007166)
c. Maspujol, 21-23
43123 Reus
Tel. 977312381
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

L'Hospitalet de Llobregat

CEE L'Estel- Can Bori (08044223)
c. Bellavista, 32
08101 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 932612164
Centre: públic
Horari: diürn

Maresme

Pineda de Mar

CEE Horitzó (08044028)
ptge. de la Mora, s/n
08163 Pineda de Mar
Tel. 937671321
Centre: públic
Horari: diürn

Montsià

Amposta

Institut Montsià (43006101)
c. Madrid, 35-49
43014 Amposta
Tel. 977700043
Centre: públic
Horari: diürn
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