Itineraris formatius

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Què són els PFI
Són programes que tenen una finalitat formativa
i professionalitzadora en un perfil professional
concret.

• Mòduls de formació professional per a l'assoliment
de les competències professionals (inclouen un
mòdul de pràctiques en centres de treball).
• Accions de seguiment i orientació.

Requisits d’accés

Durada

S’adrecen a joves no ocupats que:
• no han obtingut el títol de graduat en ESO
• tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim
21 l'any d'inici del programa
• i que en el moment d'iniciar els programes no
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Un curs acadèmic (1.000 hores)

Objectius dels PFI

Continuïtat dels estudis a ensenyaments
professionals de grau mitjà

• Retornar al sistema educatiu.
• Obtenir una formació bàsica per poder accedir
al mercat laboral.

Estructura
• Mòduls de formació general per a l'adquisició
de competències instrumentals bàsiques.

Certificació de la formació
És una certificació en què consta el perfil professional cursat i la relació d’unitats de competències
assolides corresponents a qualificacions professionals de nivell 1.

- Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
- Graduat en ESO.
- Curs específic de formació per a l’accés als
cicles formatius de grau mitjà (CAM).

Perfils professionals de PFI que s’imparteixen a la ciutat de Barcelona
Auxiliar de:
1 Activitats d'oficina i en serveis administratius generals
2 Arts gràfiques i serigrafia
3 Comerç i atenció al públic
4 Confecció en tèxtil i pell
5 Establiments del sector carni
6 Fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
7 Fontaneria, calefacció i climatització
8 Fusteria metàl·lica i PVC
9 Hoteleria: cuina i serveis de càtering
10 Hoteleria: cuina i serveis de restauració
11 Imatge personal: perruqueria i estètica

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Muntatge i manteniment d'equips informàtics
Muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis
Paleta i construcció
Pintura
Reparació i manteniment de vehicles lleugers
Serralleria i construccions metàl·liques
Treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Vendes, oficina i atenció al públic
Vivers i jardins
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ITINERARIS FORMATIUS: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
DE GRAU MITJÀ

MÓN LABORAL

Títol de graduat
en ESO (GES)

Certificat de PFI
MÒDULS
PROFESSIONALS

MÒDULS
GENERALS

Competències
professionals amb
pràctiques en
empresa

Competències
bàsiques i
competències
laborals

Durada:
entre 615 i 665 h

Durada: 295 h

ACCIONS
DE SEGUIMENT
I ORIENTACIÓ
Durada: 40 h

Durada total: 1.000 hores (un curs acadèmic)

Formació per a
l’obtenció del
graduat en ESO
Centres de formació
d’adults o centres
autoritzats

Prova d’accés
a grau mitjà
Tenir 17 anys
o fer-los l’any natural
en què es fa la prova

PROGRAMES DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI)
Preparació per
a la prova d’accés
Sense el títol de graduat en ESO

Itineraris que ofereixen avantatges a la prova d’accés a grau mitjà

Centres de formació
d’adults o centres
autoritzats

Curs de formació
específic per a l’accés
a cicles formatius
de grau mitjà (CAM)
17 anys o fer-los l’any en
què es fa la matrícula
Centres de formació d’adults
o centres autoritzats

