PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
(PFI)
Què són els PFI?
Els Programes de formació i inserció són cursos post-obligatoris que
que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21
programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense
que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el
participin en altres accions de formació.

s'adrecen als joves
en l'any d'inici del
obtenir-ne el títol i
sistema educatiu ni

A través del PFI l’alumne pot adquirir un ensenyament professionalitzador que li permetrà
tenir un coneixement real del món del treball a través de l'aprenentatge al centre i de les
pràctiques en empreses.
Quins ofereix l'escola Pia de Salt?
L'Escola Pia de Salt ofereix els perfils professionals de:
AUXILIAR DE PASTISSERIA I FLECA
AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS
Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de
Grau mitjà que convoca anualment el Departament d’Educació.
Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests
joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació
professional. I faciliten, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de
treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.
Com s'estructuren?
Els Programes de formació i inserció tenen una durada de 1000 hores (repartides en un
curs acadèmic) i s'estructuren en:

•
Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències
professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
- Pastisseria i fleca: 615 hores (180 de les quals de formació en empreses)
- Equips informàtics: 640 hores (180 de les quals de formació en empreses)
•
Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals
bàsiques (295 hores)
- Estratègies i eines de comunicació: català, castellà i anglès (110 hores).
- Entorn social i territorial (30 hores)
- Estratègies i eines matemàtiques (110 hores)
- Incorporació al món professional (45 hores)
•

Accions de seguiment i orientació de l'alumne (40 hores)

- Acolliment i acompanyament personal
- Seguiment i orientació acadèmica
- Orientació professional i vocacional
- Tutoria de grup
- Tutor personal de referència per a les famílies i els alumnes
•

Formació complementària de reforç i aprofundiment (la resta de l'horari)

Adaptarem aquestes hores a les necessitats de l'alumnat.
Acreditacions finals
- Certificat final de les competències assolides
- Obtenció del certificat de professionalitat de l'especialitat cursada
- Els mòduls professionals superats seran acumulables per obtenir un títol professional
bàsic.
I després del PFI què?

En acabar el PFI tenim diverses possibilitats:
•
Inserció laboral del jove. A través de l’espai de recerca de feina podem facilitar al
jove els instruments necessaris per trobar feina.
•
Prova d’accés als Cicles formatius de grau mitjà. S’hi poden presentar els joves que
hagin cursat els mòduls A i B. La prova la convoca anualment el departament d’Educació i
aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol cicle formatiu de grau
mitjà, independentment de l’especialitat que hagin cursat al PFI. D’aquesta manera
aconseguim oferir la possibilitat de seguir estudis professionals reglats.
On es realitzaran els cursos?
A les instal·lacions del CIFO de Salt, carrer Alfons Moré, 1.
En quin horari?
Les hores de taller seran totes a la tarda, a partir de les 3. Ja concretarem l'horari.
Les hores de formació general seran, segurament en horari matinal, però encara està per
concretar.
Quan i on em puc inscriure als PFI de l'Escola Pia de Salt?
Dies: del 15 al 19 de setembre
Horari: de 9 a 13 del matí
Lloc: Escola Pia de Salt, carrer del Pla de Salt, 10 (davant de l'Espai Gironès)
Telèfon d'informació: 972 24 99 93
Quins documents necessito?
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i
Família.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE,
s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha
de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos
escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

