
 

 

 

REQUISITS D’ACCÉS  ALS MÒDULS  FORMATIUS  DELS CERTIFICATS DE 
PROFESSIONALITAT 

 

 
Els requisits d’accés de l’alumnat al mòduls formatius dels certificats de professionalitat 

varien depenent del nivell de qualificació d’aquests. 

 

CERTIFICATS DE NIVELL I (auxiliar de cuina, sistemes de microinformàtica...) 

 

No s’exigeix cap requisits acadèmics ni professionals. 

 

 

CERTIFICATS DE NIVELL II (cuina, monitors, administració...) 

 

L’alumne ha de complir almenys una de les opcions següents:  

 
 Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes 

acadèmics o laborals 

 Títol ESO per a adults 

 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP 

 Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat 

 Haver superar un mòdul o unitat formativa d’un certificat de nivell II 

 Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell I de la mateixa família i àrea professional al 

qual es vol accedir 

 Haver superat les proves de competència clau en itineraris formatius de certificats de 

professionalitat de nivell II anteriorment 

 Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final 

obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova 

 Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció 

de les mateixes 

 Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys 

 

No compleixis cap de les opcions anteriors? 

No et preocupis, sempre podràs realitzar una prova d’avaluació de competències claus ajustat a 

aquest nivell II de català o castellà i matemàtiques. 

 

Tens dubtes?  

Si tens una reunió programada, la tècnica del curs resoldrà tots els teus dubtes en aquell moment . Si 

no, pots trucar al 93 55 11 533 o escriure a formacio@fundesplai.org 



 

 

CERTIFICATS DE NIVELL III (directors, dinamització, mediació, informació juvenil...) 

 

L’alumne ha de complir almenys una de les opcions següents:  

 

 Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics 

 Tenir el COU o el PREU 

 Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) 

de qualsevol especialitat 

 Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III 

 Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al 

qual es vol accedir 

 Haver superat les proves de competències clau de nivell III amb anterioritat 

 Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o 

complir les condicions d’exempció de les mateixes 

 Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys. 

 Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat 

les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives. 

 
 

No compleixis cap de les opcions anteriors? 

No et preocupis, sempre podràs realitzar una prova d’avaluació de competències claus ajustat a 

aquest nivell III de català o castellà i matemàtiques. 

 

Tens dubtes?  

Si tens una reunió programada, la tècnica del curs resoldrà tots els teus dubtes en aquell moment . Si 

no, pots trucar al 93 55 11 533 o escriure a formacio@fundesplai.org 

 


