PROGRAMA SOIB FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ
EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Vols fer feina en l’àrea d’electricitat?
El SOIB t’ofereix l’oportunitat de participar en el Programa SOIB Formació amb
Compromís de Contractació en empreses instal·ladores de l’Associació d’Instal·ladors
Empresaris de Balears (ASINEM) a Esporles, Palma, Marratxí i Santa Maria del Camí.
Aquest programa consisteix, en primer lloc, a formar-te en el certificat de
professionalitat de nivell 2 ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ de 920 hores de durada (840 hores teòriques + 80
hores de pràctiques) i el mòdul de FCOO04 Foment i promoció del treball autònom
(30 h). Als 6 mòduls formatius d’aquest certificat de professionalitat aprendràs:







Mòdul 1. Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis
destinats principalment a habitatges.
Mòdul 2. Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis
comercials, d’oficines i d’una o diverses indústries.
Mòdul 3. Muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes a l’entorn d’habitatges i
petita indústria.
Mòdul 4. Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
Mòdul 5. Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
Mòdul 6. Muntar i mantenir màquines elèctriques.

Seleccionam un total de 15 alumnes per formar-se a les instal·lacions d’ASINEM a
Marratxí, en accions dirigides prioritàriament a col·lectius de treballadors desocupats
amb especials dificultats d’inserció (persones amb discapacitat, persones majors de 45
anys o aturades de llarga durada).
L’inici de la formació està prevista per a final d’agost, en horari de dilluns a divendres de
8.30 h a 14.30 h.
Una vegada finalitzada la formació, com a mínim un 60 % dels alumnes que hagin estat
aptes seran contractats en alguna de les empreses d’instal·ladors d’ASINEM. La
contractació es realitzarà com a màxim en el termini de 6 mesos des que acabi la
formació.
Els requisits per accedir-hi són:

1. Estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
2. Complir amb almenys un dels requisits següents (necessaris per accedir a un
certificat de professionalitat de nivell 2):
 Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
 Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries
pendents en el conjunt dels dos cursos
 Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 Tenir el certificat de professionalitat de nivell 1 ELEE0108 Operacions auxiliars de
muntatge de xarxes elèctriques
 Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al
qual es vol accedir
 Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)
 Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
o Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de
nivell acadèmic superior
o Tenir un títol de formació professional bàsica.
o Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
o Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau
mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per
l’administració educativa
o Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de
grau superior de formació professional
 Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys
 Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
Si t’interessa participar en aquest programa, emplena el formulari d’inscripció i, en cas
de complir amb els requisits d’accés, el SOIB et contactarà per a fer la preselecció
d’alumnes.

