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CARACTERÍSTIQUES D’UN  PQPI 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

ASSISTÈNCIA I NORMES DE CONVIVÈNCIA 

SORTIDES PROFESSIONAL I ACADÈMIQUES 

FONS SOCIAL EUROPEU 



PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 

( PQPI ) 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA 

1.- Què és un PQPI? 

És un curs adreçat a joves que no han obtingut el títol de graduat en ESO que 
pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals 
per afavorir la inserció laboral. 

La seva finalitat és proporcionar a l’alumnat unes competències pròpies d’una 
qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals, així com facilitar l’accés als IES o als CEPA per obtenir el títol de 
graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents 
ensenyaments. 

2.- A qui va dirigit? 

Alumnes majors de 16 anys, i menors de 23 anys (Complits abans del 31 de 
desembre de l’any que cursa) que no hagin obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria.  

3.- Estructura d’un PQPI 

 Mòduls obligatoris 

 
Específics: Estan associats a les unitats de competència corresponents a 
qualificacions de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals. 
- Mòduls de qualificació professional nivell 1  
- Formació pràctica en empreses (Només ho cursaran aquells alumnes que 
hagin superat la resta dels mòduls) 
 
Generals: Amplien les competències bàsiques i afavoreixen la transició des del 
sistema educatiu al món laboral. 
 
- Mòdul de comunicació ( Llengua castellana, llengua catalana) 
- Mòdul de llengua anglesa 
- Mòdul cientificotecnològic ( matemàtiques, educació per a la salut,...) 
- Mòdul de Ciències socials ( cultura i societat, món físic)  
- Mòdul de formació laboral i prevenció de riscos a la feina  
- Mòdul Tutoria  

L'alumnat superarà el primer curs del PQPI quan obtingui la qualificació d'apte 
en el mòdul de formació en centres de treball i superi tots els altres mòduls que 
l'integren. 

Quan un alumne o alumna no hagi superat el primer curs del programa, podrà 
repetir una sola vegada, i en aquest cas tornar a cursar la totalitat dels seus 
mòduls. 

 



4.- Durada 

 La durada és 1090 hores, distribuïdes des del mes de setembre fins al mes de 
juliol (1 curs escolar). 
 

 MÒDULS ESPECÍFICS: 
- Higiene i seguretat aplicades en centres de bellesa : 62h anuals 
- Cures estètiques bàsiques d’ungles: 124 h  anuals 
- Depilació mecànica i decoloració del pèl: 155 h anuals 
- Maquillatge de dia: 124h anuals  

TOTAL: 465h anuals 
 

 FORMACIÓ PRÀCTICA EN EMPRESES:  160h (8 hores diàries) 
 

 MÒDULS FORMATIUS DE CARÀCTER GENERAL 
TOTAL: 465 hores anuals 

5.- Certificació  

Els alumnes que superin un Programa de Qualificació Professional Inicial 
obtenen una certificació acadèmica expedida per l'Administració educativa. 
Aquesta certificació, en els termes que s'estableixin, ha de fer constar els 
mòduls específics que es corresponguin amb cada unitat de competència que 
conformi el programa de qualificació professional inicial i dóna dret, a qui ho 
sol·liciti, a l'expedició per a l'Administració laboral del certificat o dels certificats 
professionals corresponents. 

Aquesta acreditació tindrà efectes: 
o Acadèmics, facilita la superació de les proves d’accés a cicles formatius 

de grau mitjà (exempció de parts de les proves d’accés). 
o Per a l’obtenció del certificat de professionalitat (nivell 1) que expedeix 

el Departament de Treball. 
o Per l’obtenció de la titulació de graduat/ada en ensenyament secundari 

obligatori;  per als alumnes que superin els mòduls voluntaris a través 
de les escoles de formació de persones adultes, en cas que tinguin 18 
anys o a un IES en cas que no tinguin els 18 anys. . 

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ                                                                                      

1.- Fases de l’avaluació  

Avaluació inicial: Es realitzarà al començament del curs per determinar el 
nivell del que es parteix.  

L’avaluació serà trimestral on es realitzarà una valoració al final de cada 
trimestre mitjançant proves escrites, treballs o exercicis per a comprovar 
l’evolució de l’aprenentatge.   

Avaluació contínua: S’haurà d’aprovar la tercera avaluació per a poder 
superar els mòduls de formació en el centre i accedir a les pràctiques 
formatives en un centre de treball relacionat amb el PQPI cursat.   

 



 

2.- Dates de les avaluacions 

1 avaluació.  

Àrea/ Mòdul Dies 

Móduls generals 25 i 27 de novembre 

Móduls específics  26 i 29 de novembre 

    

 2 avaluació.  

Àrea/ Mòdul Dies 

Móduls generals 17  i  19  de  febrer 

Móduls específics  18 i 21 de febrer 

  

  3 avaluació. 

Àrea/ Mòdul Dies 

Móduls generals 12 i  14  de maig 

Móduls específics  13 i 16 de maig 

*Aquestes dates poden sofrir canvis segons les necessitats del curs. 

 

*26 Maig: Començament de les pràctiques 

*30 Juny Entrega de notes finals 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ     

L’obtenció del resultat final de cada avaluació ve reflectida per:  

 Assistència a classe: 10% 
 Participació en les activitats de l’aula: 20% 
 Actitud: 10% 
 Llibreta de classe: 20% 
 Proves de control teòriques/ pràctiques: 40% 

 

La qualificació de l'avaluació s'obtindrà fent la mitja de les proves escrites realitzades , 
la realització d’activitats i treballs a classe, l'actitud i el quadern.  

Totes les proves realitzades es valoraran de 0 a 10 tenint en compte que únicament se 
considerarà una qualificació positiva si és superior o igual a 5. 



En el cas que en una avaluació hi hagi més d'una prova teòrica, per poder realitzar la 
mitjana,  hauran de superar la nota amb un 4 com mínim en una de les proves, sent la 
mitjana  igual o superior a 5. 

                                                                                          

ASSISTÈNCIA I NORMES DE CONVIVÈNCIA                                                                                                   

1.- Assistència  

Es considera que una falta d'assistència reiterada, impossibilita la realització de 
les tasques, que com es dedueix de la programació, impedeix la valoració dels 
coneixements i capacitats de l'alumne, ja que aquesta avaluació es fa de 
manera continuada. Per tant, la no assistència continuada a classe, donarà 
sempre com a resultat la pèrdua d'avaluació contínua. L'assistència a classe és 
condició indispensable per superar el mòdul. 

Les faltes d'assistència s'han de justificar.  És molt important que la justificació 
vagi acompanyada d'un document que certifiqui el motiu de l'absència. 

 

2.- Normes 
  
El Pla de Convivència del nostre centre recull que els alumnes s’han de regir 
per les normes de convivència.  
 
Les normes i incidències més rellevants són: 
 
- Puntualitat a l'entrada de l'aula ( 8 :00h ) 
- Respectar els companys, professors / es i personal no docent del centre 
- No interrompre les classes en altres cursos 
- Romandre a l'aula durant les classes i els intercanvis 
- Romandre al pati durant l'esbarjo. Només podran sortir els majors de 18 anys i 
els alumnes que duguin l’autorització pertinent. 
- No portar a l’aula mòbil, mp3 o qualsevol aparell electrònic 
- Tenir cura del material i les instal·lacions del centre 
- L'aula, ha de quedar neta i ordenada en finalitzar les classes. 
- No consumir alcohol, tabac o altres drogues al centre. 
- A l’hora de desplaçar-se a altres aules i l'esbarjo, així com l'entrada i la sortida 
del centre s'ha de fer de forma ordenada i guardant silenci. 
- No menjar ni beure a les aules o altres instal·lacions que no sigui el pati. 
- No faltar el respecte als i les companys, professors / es o personal no docent 
del centre (Agressió verbal o física) 
En funció de la falta comesa i la reiteració de la mateixa algunes de les 
sancions podran ser: Amonestació oral o per escrit, realització de tasques dins 
o fora de l'horari lectiu, suspensió de fins a 3 dies o un mes del dret 
d'assistència a les classes o expulsió definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Horari de l’alumnat 
  

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8h 

PRL 

M1 

Higiene i 

seguretat 

PRL 
M3 

Depilació 

M3 

Depilació 

9h 

Matemàtiques 

M1 

Higiene i 

seguretat 

Socials 
M3 

Depilació 

M3 

Depilació 

10h 
Matemàtiques 

M2 

Ungles 
Socials 

M3 

Depilació 

M2 

Ungles 

11h 
DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

11:30h 
Anglès 

M2 

Ungles 
Anglès Tutoria 

M2 

Ungles 

12:30h 
Naturals 

M4 

Maquillatge 
Naturals Català 

M4 

Maquillatge 

13:30h 
Castellà 

M4 

Maquillatge 
Castellà Català 

M4 

Maquillatge 

 

Vacances:  

Període de vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 6 de gener de 2014 

(ambdós inclosos). 

Període de vacances de Setmana Santa: del 17 d’ abril al 25 d’abril de 2014 (ambdós 

inclosos). 

Dies festius i/o no lectius prevists1: 

          2013: 

 Novembre: divendres 1 

 Desembre: divendres 6  

     2014: 

Gener: dilluns 20 

 Febrer: divendres 28. 

Maig: dijous 1          

                                                           
1
 S’afeigiran també, si és el cas, els festius que s’estableixin al calendari laboral 2014 de Palma, si no 

s’han tingut prevists. 



                 

 SORTIDES  ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS                                                                                       

 
1.- Sortides acadèmiques  
 
Si l'alumne opta per realitzar el programa d'un any ( PQPI entitats – 
mòduls obligatoris ): 

 
- Pot obtenir el Certificat d'Auxiliar d’ Estètica. 
- Pot presentar-se a la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. (Si 
és de la mateixa família professional, es tindran en compte les seves 
qualificacions al programa)  
- Pot accedir als Mòduls Voluntaris que condueixen a l’obtenció del títol de 
graduat en ESO.  
 
Si l'alumne opta per realitzar el programa de dos anys ( PQPI mòduls 
voluntaris ): 
 
- Pot obtenir el Certificat d'Auxiliar d’Estètica. 
- Pot obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.  
Accés directe a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà i al Batxillerat. 
 
 

2.- Sortides professionals  
 
Els alumnes que finalitzen els seus estudis del Programa de Qualificació 
Professional Inicial d'auxiliar d’estètica  estaran capacitats per desenvolupar la 
teva activitat professional en petites i mitjanes empreses d'imatge personal i 
estètica per compte d'altres, fonamentalment salons de bellesa, donant suport 
als tècnics en estètica. 
 

FONS SOCIAL EUROPEU                                                                                                      

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la Unió 
Europea (UE) per fomentar l'ocupació en els Estats membres i promoure una 
major cohesió econòmica i social.  

Concretament, les ajudes del FSE pretenen donar suport a la creació d'un 
major nombre de llocs de treball i la millora de les condicions laborals dins de la 
UE. Per això, el fons cofinança projectes nacionals, regionals i locals que 
milloren els nivells d'ocupació, la qualitat dels treballs i les possibilitats 
d'integració en el mercat laboral en els Estats membres i les seves regions. 

Aquest curs és un dels projectes que finança el FSE . 

 
 
 
 
 
 
 

 


