
   

 

 
Formació gratuïta 
 

Dirigida a: PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES (mínim 70% aturats) 

DENOMINACIÓ CP: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA   Nivell CP: 2 

CODI CP: ADGD0308        Núm. ordre: MP52/19 

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

ACCIÓ FORMATIVA:  Gestió auxiliar de personal.   
Codi MF: MF0980_2     Núm. acció formativa: 165/19 
Durada: 90 hores      Horari: 16:30h a 21:30h. 
Inici: 28/10/2019      Acabament: 22/11/2019 
Data límit d’inscripció: 11/10/2019   Data de selecció: 23/10/2019 
 

ACCIÓ FORMATIVA:  Gestió operativa de tresoreria.    
Codi MF: MF0979_2     Núm. acció formativa: 164/19 
Durada: 90 hores      Horari: 16.30h a 21:30h.  
Inici:25/11/2019      Acabament: 20/12/2019 
Data límit d’inscripció: 13/11/2019   Data de selecció: 20/12/2019 
 

ACCIÓ FORMATIVA: Operacions administratives comercials     
Codi MF: MF0976_2     Núm. acció formativa: 162/19 
Durada: 160 hores      Horari: 16:30h a 21:30h 
Inici: 08/01/2020      Acabament: 21/02/2020 
Data límit d’inscripció: 11/12/2019   Data de selecció: 18/12/2019 
 

ACCIÓ FORMATIVA:  Enregistrament de dades.    
Codi MF: MF0973_1     Núm. acció formativa: 161/19 
Durada: 90 hores      Horari: Horabaixa 16:30h a 21:30h 
Inici: 24/02/2020      Acabament: 20/03/2020 
Data límit d’inscripció:             12/02/2020   Data de selecció: 19/02/2020 
 

ACCIÓ FORMATIVA:  Ofimàtica.   
Codi MF: MF0233_2     Núm. acció formativa: 160/19 
Durada: 190 hores      Horari: 16:30h a 21:30h 
Inici: 23/03/2020      Acabament: 27/05/2020 
Data límit d’inscripció: 11/03/2020   Data de selecció: 18/03/2020 
 

ACCIÓ FORMATIVA:  Gestió d’arxius    
Codi MF: MF0978_2     Núm. acció formativa: 163/19 
Durada: 60 hores      Horari: 16:30h a 21:30h 
Inici: 01/10/2020      Acabament: 20/10/2020 
Data límit d’inscripció: 23/09/2020   Data de selecció: 28/09/2020 

 
ACCIÓ FORMATIVA:  Registres Comptables.    
Codi MF: MF0981_2     Núm. acció formativa: 166/19 
Durada: 120 hores      Horari: 16:30h a 21:30h 
Inici: 21/10/2020      Acabament: 25/11/2020 
Data límit d’inscripció: 08/10/2020   Data de selecció: 14/10/2020 
 
 
 



 

ACCIÓ FORMATIVA:  Mòdul de Pràctiques professionals no laborals d'Activitats de gestió
  
Codi MF: MP0111   
Durada: 80 hores   
Inici: 26/11/2020   
Data límit d’inscripció: 13/11/2020 

 
 

REQUISITS DELS ALUMNES:  
- Prioritàriament, persones treballadores desocupades inscrites com a demandants d’ocupació (Mínim 70% 

desocupats  i màxim 30% ocupats).
- Es prioritzen els alumnes joves entre 16 a 30 anys o majors de 45.
- Per accedir a la formació, els alumnes han de complir alguna de les condicions

a) Tenir el títol de Graduat en Educació 

b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP)

c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2

d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 

e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al CP al qual es vol accedir

f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (for

g) Complir algun dels requisits acadèmics
*Tenir el títol d’ESO o un títol de nivell acadèmic superior
*Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
*Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de un PQPI
*Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau 
*Haver superat la prova d'accés a qualsevol cicle formatiu de grau 
h) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys

i) Tenir o superar les proves de competències
corresponent al certificat de professionalitat
 
Informació, inscripció i realització: 
 
Centre Impartidor: IES SES ESTACIONS  N. Censo 07
Adreça: C/ Marquès de la Fontsanta, 12, 07005 
  
Telèfon: 971 77 02 67 – 971 77 03 69 
Adreça electrònica: iessesestacions@educaib.eu
 
Persona de contacte: M. Consuelo Ortega Diez 

Mònica Vicens Márquez 
Selecció: 
Prova pràctica  Entrevista personal
 

 

Mòdul de Pràctiques professionals no laborals d'Activitats de gestió

  Núm. acció formativa: 167/19 
  Horari:  
  Acabament: 29/01/2021 

   Data de selecció: 18/11/2020 

 
treballadores desocupades inscrites com a demandants d’ocupació (Mínim 70% 

desocupats  i màxim 30% ocupats). 
Es prioritzen els alumnes joves entre 16 a 30 anys o majors de 45. 
Per accedir a la formació, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)  

Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) 

Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 

Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família 
Haver superat un mòdul formatiu que pertany al CP al qual es vol accedir 

auxiliar (formació professional de primer grau - FP1) 

acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà: 

*Tenir el títol d’ESO o un títol de nivell acadèmic superior 
*Tenir un títol de Formació Professional Bàsica 

*Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de un PQPI 
*Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà

accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior d’FP
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys 

competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació 

corresponent al certificat de professionalitat 

Informació, inscripció i realització:  

Centre Impartidor: IES SES ESTACIONS  N. Censo 07-88 
C/ Marquès de la Fontsanta, 12, 07005 – Palma 

971 77 03 69 - 971 77 09 47 
iessesestacions@educaib.eu - www.iessesestacions.es 

Persona de contacte: M. Consuelo Ortega Diez - horabaixa 
Mònica Vicens Márquez – matí. 

Entrevista personal  Prova escrita 

Consulteu el nostre web a: http://www.soib.es 

 

 

Mòdul de Pràctiques professionals no laborals d'Activitats de gestió administrativa.

treballadores desocupades inscrites com a demandants d’ocupació (Mínim 70% 

següents: 

mitjà 
o de grau superior d’FP  

 

per cursar amb aprofitament la formació 


