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Cursos aprovats oferta 2016-2017 
Formació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat 

 

Curs
Nivell de 

competència
Hores totals Requisits d'accés 

Activitats administratives en la relació 

amb el client
2 820

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (gestió de la

informació i la comunicació), prova d'accés Grau Mitjà,

prova d'accés universitat. En cas de no complir cap

d'aquests requisits es podrà realitzar una prova específica

d'accés al curs.

Operacions auxiliars de serveis 

administratius
1 450 Sense requisits d'accés 

Gestió comptable i gestió administrativa 

per a auditoria
3 650

Batxillerat, un mòdul de CP* nivell 3, un mòdul de CP

nivell 2 de la mateixa família i àrea (administració i

auditoria), prova d'accés Grau Superior, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova específica d'accés al curs.

Activitats auxiliars en vivers i jardins 1 350 Sense requisits d'accés 

Instal·lació i manteniment de jardins i 

zones verdes
2 490

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (jardineria),

prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Aprofitament forestal 2 405

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell

2, un mòdul de CP nivell 1 de la mateixa

família i àrea (jardineria), prova d'accés Grau

Mitjà, prova d'accés universitat. En cas de no

complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova específica. Majors de 20

anys

Activitats de venda 2 610

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (compravenda),

prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Activitats auxiliars de comerç 1 290 Sense requisits d'accés 

*Certificat de professionalitat

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

AGRÀRIA

COMERÇ I MÀRQUETING
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  Cursos aprovats oferta 2016-2017 
Formació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat 

 
Curs

Nivell de 

competència
Hores totals Requisits d'accés 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions 

solars fotovoltaiques
2 550

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (energies

renovables), prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions 

solars tèrmiques
2 590

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (energies

renovables), prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Serveis de Bar i Cafeteria 2 650

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (restaruració),

prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Anglès A1 1 170

Segon curs d'estudis secundaris (ESO) o nivell equivalent a

efectes acadèmics o professionals. No certificat de

professionalitat.

Anglès A2 1 170

Segon curs d'estudis secundaris (ESO) o nivell equivalent a

efectes acadèmics o professionals. Nivell d'anglès A1

acreditable o demostrable mitjançant prova específica de

nivell. No certificat de professionalitat.

Anglès B1 1 260

2n curs d'ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o

professionals. Nivell d'anglès: A2 acreditat o contrastat

mitjançant prova específica de nivell. No certificat de

professionalitat.

Anglès B2 2 260

Graduat en ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o

professionals. Nivell d'anglès: B1 acreditat o contrastat

mitjançant prova específica de nivell. No certificat de

professionalitat.

*Certificat de professionalitat

HOTELERIA I TURISME

IDIOMES

ENERGIA I AIGUA
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Cursos aprovats oferta 2016-2017 
Formació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat 

 
 

Curs
Nivell de 

competència
Hores totals Requisits d'accés 

Desenvolupament d'aplicacions amb 

tecnologia web
3 610

Batxillerat, un mòdul de CP* nivell 3, un mòdul de CP

nivell 2 de la mateixa família i àrea (desenvolupament),

prova d'accés Grau Superior, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova específica d'accés al curs.

Operacions de llauneria i calefacció-

climatització domèstica.
1 490 Sense requisits d'accés 

Operacions auxiliars en el muntatge de 

xarxes elèctriques
1 240 Sense requisits d'accés 

Elaboració de productes farmacèutics i 

afins
2 610

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (farmaquímica),

prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Tanatopràxia 3 560

Batxillerat, un mòdul de CP* nivell 3, un mòdul de CP

nivell 2 de la mateixa família i àrea (serveis i productes

sanitaris), prova d'accés Grau Superior, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova específica d'accés al curs.

Neteja d'espais oberts i instal·lacions 

industrials
1 230 Sense requisits d'accés 

*Certificat de professionalitat

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

QUÍMICA

SANITAT

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   

 

 010 / 900 922 010 

 www.terrassa.cat 

 
 
 
  

Cursos aprovats oferta 2016-2017 
Formació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat 

 
 
 
 

Curs
Nivell de 

competència
Hores totals Requisits d'accés 

Atenció sociosanitària a persones al 

domicili
2 620

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (assistència

social), prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials
2 470

Graduat Escolar, ESO, un mòdul de CP* nivell 2, un mòdul

de CP nivell 1 de la mateixa família i àrea (assistència

social), prova d'accés Grau Mitjà, prova d'accés

universitat. En cas de no complir cap d'aquests requisits

es podrà realitzar una prova  específica d'accés al curs.

Docència de la formació professional 

per a l'ocupació
3 400

Batxillerat, un mòdul de CP* nivell 3, un mòdul de CP

nivell 2 de la mateixa família i àrea (formació i educació),

prova d'accés Grau Superior, prova d'accés universitat. En

cas de no complir cap d'aquests requisits es podrà

realitzar una prova específica d'accés al curs.

*Certificat de professionalitat

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
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