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BLOC I. ELS PTT, UNA MODALITAT DE PFI 

1. INTRODUCCIÓ 

Els Plans de Transició al Treball (PTT) van néixer com a resposta conjunta de l’Administració educativa i els 

ens municipals, a la manca d’oportunitats d’un nombre creixent de joves majors de setze anys que no 

disposaven d’una formació adient i, per tant, quedaven situats al marge del sistema educatiu i del mercat 

laboral. 

Els PTT, amb una trajectòria de més de 30 anys, han anat adaptant-se als diferents marcs legislatius; primer 

com a part dels Programes de Garantia Social (PGS), després com a Programes de Qualificació Professional 

Inicial (PQPI), per finalment passar a ser part dels actuals Programes de Formació i Inserció (PFI). Des de l’any 

1986 fins a l’actualitat, el PTT s’ha anat adaptant als nous dissenys curriculars i ha implementat estratègies 

metodològiques per apropar els programes a les noves exigències socials i productives del seu entorn més 

pròxim, tot vetllant per la innovació dels programes formatius. 

Aquest curs 2020-2021, el PFI-PTT compta amb 164 grups, que s’imparteixen en 78 centres PTT. 

Es tracta de joves d’entre 16 i 21 anys que no han assolit el graduat en educació secundària obligatòria 

(GESO) i que necessiten un espai per a la motivació i l’orientació personal i professional. Així mateix els cal 

reforçar les competències bàsiques i assolir competències professionals per inserir-se laboralment o per 

reincorporar-se al sistema educatiu cursant, preferentment, un cicle formatiu de grau mitjà. 

2. TRETS CARACTERÍSTICS DELS PTT 

 

2.1. Elements propis del PFI-PTT 

El programa PFI-PTT respon a un model pedagògic i organitzatiu ben definit, aplicat  i estès a tota Catalunya, 

gràcies al treball en xarxa coordinat pel Departament d’Educació (DE) i a la col·laboració amb les diferents 

administracions locals, formalitzada en els corresponents convenis. 

Per a l’execució del Pla de Transició al Treball, el Departament d’Educació estableix, a més, altres 

col·laboracions, mitjançant un conveni, amb entitats de caràcter públic i privat especialment amb empreses 

dels diversos sectors productius relacionats amb la formació. 

Així el PTT estableix vincles amb l’entorn més proper, el qual  facilita i genera experiències molt profitoses 

per al desenvolupament del programa (xarxes amb la comunitat educativa, empresarial, associacions, 

entitats locals, intercanvis a l’estranger, etc.). Aquests vincles permeten incorporar metodologies 

d’aprenentatge flexibles com el treball per projectes o les activitats d’aprenentatge-servei. 
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L’activitat formativa del PFI-PTT pot desenvolupar-se en un institut d’ensenyament secundari del 

Departament d’Educació, en instal·lacions municipals i/o en les instal·lacions d’una empresa o entitat 

(mitjançant conveni de col·laboració). 

Els PTT són una modalitat de PFI i per tant funcionen d’acord al marc normatiu general que regula aquests 

programes. A més, cada programa ha de tenir en compte el respecte a la normativa del centre o institució on 

està ubicat. 

Els programes PFI-PTT són programes adscrits sempre a un institut de referència, del qual formen part els 

alumnes i els professors del Departament d’Educació, independentment d’on es desenvolupi la formació. 

2.2. Objectius i continguts 

D’acord amb aquesta organització, la línia de treball del PFI-PTT es centra en dues vessants: 

a) L’assoliment de les competències bàsiques i professionals per al desenvolupament de 

l’itinerari formatiu i professional que cada alumne emprendrà en finalitzar. 

b) L’adquisició de competències transversals com l’autonomia, la iniciativa, l’organització del 

treball, la responsabilitat, el treball en equip; imprescindibles per al desenvolupament integral 

dels alumnes. 

En aquest context, els PFI-PTT constitueixen un recurs integrat de formació i inserció laboral que es 

caracteritza per: 

- La realització de formació professional teoricopràctica, amb la participació en molts casos 

d’empreses, en les quals els alumnes fan formació en entorn laboral (mitjançant un conveni de 

col·laboració). 

- El desenvolupament, de manera aplicada,  dels continguts necessaris de formació instrumental 

bàsica. 

- Pràctiques en centres de treball com a part important de la formació (FCT). 

- Formació i orientació laboral per facilitar la transició al treball. 

- El tutor és el professor que imparteix els mòduls generals i esdevé  una figura clau en el seguiment 

i l’atenció individualitzada dels alumnes, principalment a través de tutories individuals i tutoria del 

grup. 

2.3. Gratuïtat 

Els PFI-PTT constitueixen una oferta formativa pública i gratuïta. Per tant, els seus alumnes no han de 

sufragar cap quantitat sota cap concepte (ni material, ni matrícula, ni taxa d’assegurança escolar, ni quotes 
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de cap tipus); només els comportarà la despesa corresponent a material escolar i material d’ús personal per 

a la formació pràctica en els tallers. 

2.4. Difusió 

El Departament d’Educació fa una campanya de difusió general dels PFI abans del període de preinscripció i 

es pot trobar aquesta informació en el web institucional http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/ 

Els tutors dels programes PTT fan difusió en el territori del seu programa, d’acord amb les orientacions i 

recursos proporcionats des del Departament d’Educació. 

3. COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA 

Des del Departament d’Educació es dona suport als PFI-PTT, tant en els aspectes de gestió com en els 

pedagògics, a través del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional, dels Serveis Territorials i 

des de l’equip de Coordinació dels PFI-PTT. 

L’equip de coordinació l’integren la coordinadora PFI-PTT, responsables territorials; un responsable de gestió 

i un suport administratiu.  

Té com a funcions principals:  

1. Fer el seguiment dels programes PFI-PTT.  

2. Proporcionar suport organitzatiu i pedagògic als equips docents. 

3. La coordinació amb els instituts i els coordinadors territorials d’FP.  

4. La coordinació amb les administracions locals.  

5. Impulsar el treball en xarxa, principalment, a través de les reunions territorials.  

Cada PTT té assignat un responsable territorial de referència que treballa en coordinació amb els 

coordinadors territorials d’FP.  

Els professors disposen de les eines i els recursos necessaris per a la gestió pedagògica i administrativa del 

programa a l’espai virtual propi PFI-PTT. També es compta amb el suport de l’Àrea de Desenvolupament i 

Innovació Curricular (ADIC), que s’ocupa d’elaborar el Pla de Formació per al professorat PFI, gestionar 

l’espai virtual PFI, gestionar la informació PFI a les diferents xarxes del Departament; de la revisió i 

actualització dels currículums PFI i donar suport a la gestió de projectes i a la formació en entorn laboral. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
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BLOC II. MARC GENERAL DELS PFI 
 

4. PROGRAMES PFI 

Els PFI  tenen tres modalitats: plans d’iniciació professional (PIP), plans de transició al treball (PTT) i 

programes de formació i aprenentatge professional (FIAP).   

Els plans d’iniciació professional, es poden oferir en els instituts, els centres docents privats i els 

establiments de formació de titularitat de l’Administració local o de qualsevol persona física o jurídica de 

caràcter privat. El Pla de Transició al Treball es du a terme mitjançant els instituts de referencia, a partir dels 

convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el Departament d’Educació. El programes de 

formació i aprenentatge professional es duen a terme en instituts. 

 

5. DESTINATARIS 

Els PFI s’adrecen a joves que, tot i tenir en comú no haver acreditat l’ESO, tenen diversitat de capacitats i de 

nivells formatius, així com interessos i objectius professionals i de formació diferents. Aquesta 

heterogeneïtat de l’alumnat i de possibles itineraris a seguir fa necessari aplicar amb flexibilitat el currículum 

establert, adaptant-lo a les necessitats específiques dels joves i de l’entorn. 

 

6. OBJECTIUS 

 

Els objectius dels PFI són els següents: 

1. Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves, mitjançant el desenvolupament 

d'actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans responsables, d'acord amb els 

valors de convivència en una societat democràtica. 

2. Proporcionar, en el seu cas, les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 del 

Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, que permetin la inserció al món laboral, d'acord 

amb les capacitats i expectatives personals de cada jove. 

3. Facilitar la continuïtat formativa, especialment als cicles de formació professional de grau mitjà, 

mitjançant l'ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que 

afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida. 
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4. Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris 

coherents de formació i capacitació professional que li facilitin la inserció i promoció professional. 

5. Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i d'ocupació dels participants, tot connectant les 

necessitats i finalitats de la formació amb les de l'entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en 

centres de treball. 

6. Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en 

l’accés dels joves a la formació i al treball. 

7. CONTINGUTS 

7.1 Estructura curricular 

Estructuralment, els PFI s’organitzen en mòduls de formació general (MFG) i mòduls de formació 

professional (MFP), que inclou la formació en centres de treball (FCT). D’acord amb la singularitat que els 

caracteritza, l’atenció personalitzada esdevé el seu eix vertebrador, prenent especial rellevància l’acció 

tutorial tant a nivell individual com de grup. Per últim, el currículum inclou també formació complementària 

vinculada al reforç de la formació professional. 

 

Estructura general dels currículums del PFI-PTT 

Mòduls de formació general (MFG)        

Estratègies i eines de comunicació  110 hores 

Entorn social i territorial  30 hores 

Estratègies i eines matemàtiques 110 hores 

Incorporació a mon professional  45 hores 

Total hores MFG 295 hores 

 

 

Mòduls de formació professional (MFP)   

 

 

Mòduls referits a títols de formació professional bàsica 

400 hores Mòduls de formació professional específica del perfil professional 

Projecte integrat (40 hores) 

Prevenció de Riscos Laborals  (PRL) 
35 hores 

Formació en centres de Treball (FCT) 
180 hores 
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Total hores MFG 615 hores 

Tutoria Accions d’orientació i seguiment 40 hores 

Formació complementària Formació complementària de reforç i aprofundiment 50 hores 

TOTAL 1000 hores 

Els currículums corresponents als perfils professionals establerts en la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de 

maig, en la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre i en la Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, estan 

disponibles en el web del Departament d’Educació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/ 

Des del punt de vista metodològic, és aconsellable un desenvolupament curricular basat en l’enfocament 

globalitzador dels continguts i en el treball per projectes significatius per a l’alumnat, en relació amb les 

necessitats del món laboral i de la vida quotidiana de cada jove. També convé diversificar les estratègies i 

activitats d’aprenentatge així com els materials i suports utilitzats, per tal de millorar-ne la motivació. 

7.2 Mòduls de formació general 

Els mòduls de formació general (MFG) tenen per objectiu desenvolupar les competències bàsiques i 

transversals necessàries per assolir les competències professionals i per afavorir tant la transició als cicles 

formatius de grau mitjà de formació professional, a través del suport a les proves d’accés, com al món 

laboral. 

El desplegament curricular dels MFG es pot trobar a: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/curriculum/ 

7.3 Mòduls de formació professional 

Els mòduls de formació professional (MFP) tenen per objectiu l'assoliment de les competències 

professionals i transversals en relació al nivell professional d’auxiliar. Els MFP inclouen la formació en 

centres de treball (FCT), la realització d’un projecte integrat, i continguts de prevenció de riscos laborals 

(PRL) relacionats amb l’especialitat, que es tractaran també de manera tranversal  i aplicada a les activitats 

d’aprenentatge que es realitzen. 

Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a 

Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial Decret 127/2014, de 28 de 

febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica; pel Reial Decret 356/2014, de 16 de 

maig, pel qual s'estableixen set títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/curriculum/
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de formació professional; i pel Reial Decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de 

formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional. 

Cada perfil professional del PFI inclou, amb caràcter general, les unitats de competència d’almenys una 

qualificació professional completa de nivell 1. Alguns perfils professionals inclouen mòduls formatius 

complementaris, relacionats amb la qualificació o amb l’entorn professional, a fi d’ampliar les possibilitats 

d’inserció laboral. 

7.4 Formació en centres de treball 

La formació en centres de treball (FCT o pràctiques en empreses o centres de treball) pretén que l’alumnat 

prengui contacte amb el món laboral i completi la seva formació personal i professional en un context 

productiu real. A més a més, també pot esdevenir una excel·lent via d’accés a un lloc de treball. 

La FCT es regula per l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, publicada al DOGC núm. 6928; i s’aprova segons 

la Resolució anual de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

(Normativa de la formació en centres de treball instruccions d’aplicació curs), sens perjudici que pugui dictar 

instruccions específiques per a aquests programes. Són d’aplicació tant per als ensenyaments de formació 

professional, els d’arts plàstiques i disseny, els ensenyaments esportius i els programes de formació i 

inserció. 

La formació en centres de treball ha de tenir una durada mínima de 180 hores, d'acord amb el currículum. 

La FCT es pot iniciar a partir del segon trimestre del curs, a partir del mes de març, i acaba amb la finalització 

del curs. El termini de realització de la formació en centres de treball es pot allargar per motius raonats i 

sempre que el tutor es comprometi a fer-ne el seguiment. En cap cas no es pot fer durant el mes d'agost. 

La FCT es fa, amb caràcter general, en règim d'alternança amb la formació teòrica i pràctica en el centre. Si 

l'alternança es du a terme entre el matí i la tarda, cal reduir temporalment l'horari lectiu, sempre que calgui, 

per facilitar l'alternança. També es poden organitzar models d'alternança que comportin 2 o 3 dies a la 

setmana de formació en el centre educatiu i 3 o 2 dies de formació en el centre de treball o, en casos 

excepcionals, una concentració més gran de la formació pràctica en centres de treball al final del període 

formatiu. Tanmateix, en qualsevol sistema d'alternança cal assegurar l'assistència al centre formatiu com a 

mínim un dia a la setmana, en horari sencer, o bé en horari de matí o tarda, fins a finals de curs. 

Aspectes rellevants a tenir en compte: 

● S’ha d’entendre que la FCT no és una feina i, per tant, no és retribuïble. La FCT és avaluable i la 

superació de la mateixa és imprescindible per aprovar el PFI-PTT.  
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● L'adequació del perfil de l’alumne al lloc de pràctiques en el major grau possible. Es tracta de buscar 

l'equilibri entre el perfil del lloc de pràctiques que ofereix l’empresari i el perfil del nostre l’alumne, 

que ha de tenir una mínima preparació tècnica. 

7.5 Prevenció de riscos laborals 

La formació professional inclou continguts de riscos laborals relacionats amb l’especialitat que es cursa, que 

es tractaran de manera transversal i aplicada a les activitats d’aprenentatge que es realitzen.  

Els alumnes hauran d’haver assolit els aprenentatges referents a la PRL abans de l’inici de la FCT. 

7.6 Projecte integrat  

El projecte integrat (PI) forma part de la formació professionalitzadora i té caràcter obligatori. L’objectiu del 

PI és realitzar un treball pràctic globalitzat en què l’alumne haurà d’aplicar continguts transversals dels 

mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional.  

El projecte integrat ha d’estar relacionat amb l’entorn professional de cada perfil; i això implica una feina 

interdisciplinària, afavoridora de la integració de coneixements, que promou el treball en equip i l’aplicació 

dels aprenentatges en un context real. 

La concreció del projecte integrat pot prendre diverses i variades formes, en funció del perfil professional 

impartit, de les col·laboracions que s’estableixen amb l’entorn i de les possibilitats que aquest pot oferir. 

S’aconsella optar per models que promoguin la màxima vinculació amb l’entorn productiu, el treball en 

contextos reals i l’exposició i difusió del treball a l’exterior.  

Comporta una càrrega horària de 40 hores, incloses en els mòduls professionals, i es fa preferentment cap a 

finals del curs escolar. 

Per més informació sobre projectes integrats de cursos anteriors, es pot consultar l’espai virtual PFI. 

7.7 Tutoria 

La tutoria dels alumnes dels PFI contempla tant l’atenció personal individualitzada com el seguiment del 

grup, i s’ha de fer de manera contínua al llarg de tot el programa.  

La tutoria individual té la finalitat de fer el seguiment, l’orientació personal, acadèmica i professional de cada 

jove i també l’acompanyament en la seva inserció laboral i educativa en finalitzar el programa. 
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L’acció tutorial ha de ser compartida per tot l’equip docent. El tutor ha de garantir, com a mínim, una sessió 

d’atenció individual a cada jove per trimestre, ha de desenvolupar les sessions setmanals de tutoria grupal i 

ha de coordinar les actuacions de l’equip docent en l’àmbit de l’acció tutorial. 

7.8 Formació complementària 

Els currículums dels programes PFI inclouen, segons els perfils, un màxim de 50 hores de formació 

complementària i de reforç. La finalitat d’aquestes hores és completar el currículum establert i adequar-lo a 

les necessitats específiques del sector i/o del centre. Amb caràcter general s’han de distribuir entre un o 

més dels mòduls de formació professional. 

7.8.1. Especificitats als PTT 

Al programa PTT de les 50 hores de formació complementària, 30 hores les desenvolupa el professor tutor i 

20 hores el professor de mòduls professionals. 

Les 30 hores que assumeix el professor tutor, es poden cobrir amb alguna de les següents activitats: 

1. Reforç/aprofundiment d’algun dels mòduls de formació general mitjançant projectes/activitats 

relacionades amb el perfil professional. 

2. Altres activitats didàctiques impartides en el grup-classe pels tutors/res o conjuntament amb altres 

persones que, de forma gratuïta, treballin temes relacionats amb el perfil professional. 

3. Estades de tot el grup en empresa per mostrar les activitats professionals que s’hi desenvolupen o 

per facilitar algun tipus d’especialització (en relació al perfil). Exemple: algun  PTT fa estada en 

empreses del sector del comerç que no comporta cap cost.... (aquestes activitats comporten la 

presència del tutor/a amb el grup-classe). 

4. Organització de visites del grup-classe a empreses del sector (aquesta activitat comporta la 

presència del tutor/a amb el grup-classe). 

5. Participació del grup-classe en projectes propis o del Territori, informats i autoritzats des de 

Coordinació PTT. 

6. Hores del tutor/a amb el grup-classe utilitzades per organitzar i explicar el Projecte Integrat amb tot 

el grup-classe. 

Algunes especificitats: 

 Especificitats pel perfil “Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques”:  

Aquest perfil no disposa d’hores assignades a FORMACIÓ PROFESSIONAL COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I 

APROFUNDIMENT. 
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 Especificitats pel perfil “Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics”:  

Donat que les hores que fan els professors dels mòduls de formació professional són 420, les 5 hores de més 

que s’inclouen en aquest perfil estan assignades al tutor i caldrà cobrir-les amb alguna de les activitats ja 

plantejades (activitats ja relacionades amb els mòduls de FP). Aquestes 5 hores cal distribuir-les entre els 

diferents mòduls de FP. 

8. AVALUACIÓ 

8.1 Plantejaments generals per a l’avaluació dels aprenentatges 

L’avaluació de l’alumnat és contínua, formativa i global, prenent com a referència els criteris d’avaluació 

establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de partida en el moment de la incorporació de 

cada jove al programa, el seu progrés i les competències assolides. 

Es faran, com a mínim, tres sessions d’avaluació durant el programa, incloent-hi l’avaluació final. Per a 

l’alumnat que es presenti a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es farà una avaluació 

extraordinària abans de l’inici de les proves. 

Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats realitzades per l’alumnat i tenir-ne un registre i una valoració 

personalitzada. S’impulsaran les activitats d’autoavaluació, per implicar al màxim els joves en el procés 

d’avaluació-aprenentatge i s’utilitzaran activitats i instruments d'avaluació diversos. 

Cada mòdul s’ha de qualificar en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10, sense decimals. Es consideren 

positives les qualificacions iguals o superiors a 5. 

La formació en centres de treball es qualifica com “Apte” o “No apte”. 

La qualificació global dels mòduls de formació general i de formació professional es calcula com mitjana 

ponderada amb una xifra decimal, sent el pes de cada mòdul el nombre d’hores establertes pel centre. 

La qualificació global del programa de formació inserció es calcula com la mitjana aritmètica entre la 

qualificació global dels mòduls de formació general i la qualificació global dels mòduls de formació 

professional, calculada amb dues xifres decimals. 

A més de les qualificacions dels alumnes cal també informar el percentatge d’assistència a cada avaluació.  

De manera general, l’avaluació final positiva d’un programa de formació i inserció requereix, com a mínim, 

el 70% d’assistència a les activitats de formació. En aquest càlcul, es tenen en compte totes les faltes 

d’assistència de  l’alumne, estiguin o no justificades. 
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Les sessions d’avaluació: 

- Són responsabilitat de tot l’equip educatiu. 

- Són presidides pel tutor. 

- En elles s’analitzaran i valoraran tant els resultats particulars de cada alumne/a com els resultats 

globals del grup, així com els processos d'ensenyament-aprenentatge. 

- S’hi emplenaran els diferents documents d’avaluació. 

9. CERTIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ 

Els alumnes dels PFI obtenen un certificat expedit pel centre, que inclou la qualificació final dels mòduls 

formatius i, a qui els superi, el reconeixement de la formació rebuda. 

Els alumnes que no han finalitzat el programa i que, per tant, no poden obtenir el certificat acadèmic, però 

que han assistit, com a mínim, a un terç de la durada total del programa, poden demanar un certificat 

d'assistència en què s'especifiqui el nombre d'hores d'assistència i el percentatge que representa respecte 

del total del curs. 

10. RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ  

10.1 Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 

La superació del PFI tindrà el reconeixement que s'estableix en la normativa vigent per a la realització de les 

proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 

10.2 Formació professional bàsica 

La superació dels mòduls dels PFI que formen part d'un títol professional bàsic té caràcter acumulable per a 

l'obtenció d'aquest títol. 

10.3 Acreditació d'unitats de competència 

Les qualificacions positives dels mòduls de formació professional comporten l'acreditació de les unitats de 

competència corresponents i donen dret al seu reconeixement a l'efecte de l'obtenció del certificat de 

professionalitat de nivell 1 que expedeix l’Administració laboral. 

10.4 Accés als centres de formació d’adults 

Els alumnes que estiguin cursant o hagin cursat un PFI i siguin menors de 18 anys podran incorporar-se, amb 

caràcter excepcional, als centres de formació de persones adultes per obtenir el graduat en Educació 

Secundària Obligatòria. 
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BLOC III. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 

11. ORGANITZACIÓ 

11.1 Calendari i horaris 

El calendari anual dels PFI-PTT queda emmarcat dins el curs escolar. Les classes comencen al setembre i 

finalitzen al juny. 

- L’horari de formació del grup-classe serà, amb caràcter general, de 30 hores a la setmana, 

distribuïdes de dilluns a divendres, preferentment en horari de matí. 

- La sessió de classe és de 60 minuts, en els quals s’inclou el canvi de classe. 

- No s’han de fer més de tres hores lectives seguides sense un esbarjo mínim de 20 minuts. 

- Amb caràcter general, un mateix grup d’alumnes no ha de fer més de sis hores lectives diàries, en 

horari de matí o de tarda, ni més de set hores lectives en horari de matí i tarda. La interrupció entre 

matí i tarda ha de ser almenys d’una hora. 

- En qualsevol cas, no es poden fer més de 7 hores diàries de formació teòrica i pràctica en el centre 

formatiu. En el període de realització del mòdul de formació en centres de treball, cal respectar el 

total d’hores establert en la “Normativa de les pràctiques i estades en les empreses. Instruccions 

d’aplicació”. 

- A partir del mes de març la distribució horària tant de l’equip docent com de l’alumnat s’adaptarà a 

la realització de les pràctiques en empresa (FCT), seguint els criteris establerts per a les mateixes.   

11.2 Equip docent als PFI-PTT 

L'equip docent PFI-PTT està format per:  

Professors tutors 

Mòduls de formació general (MFG) i PRL, tutoria, 
FCT + 30 hores de formació complementària i 

gestió del PTT 

Professorat del Departament d’Educació 

Personal Ajuntament 

Professors Mòduls Formació Professional (MFP) + 

20 hores de formació complementària 

Professorat del Departament d’Educació 

Experts (professionals dels diferents perfils 
professionals) 

Empresa (mitjançant conveni de formació) 
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Funcions de l’equip docent: 

PROFESSORAT TUTOR PROFESSORAT MFP / EXPERTS /EMPRESA 

Programació i docència dels MFG, PRL (35h) + 30h de reforç i 
aprofitament 

Aplicació del PI conjuntament amb la resta de l’equip docent. 

Organització i seguiment FCT. 

Tutoria de grup i tutoria individual. 

Organització i participació en les reunions d’equip docent del 

perfil professional. 

Organització i coordinació dels MFP impartits per experts o 

empreses, amb col·laboració dels PMFP. 

Organització i gestió dels processos d’avaluació i presidència de 

les sessions d’avaluació.  

Col·laboració  i participació amb altres  serveis  i xarxes 

relacionades amb el programa  (EAP’s, DGAIA, justícia, serveis 

municipals, altres PFIs, etc…). 

Difusió del programa, recerca i atenció de possibles alumnes. 

Inscripció, matrícula, gestió i arxiu de la documentació PTT. 

Coordinació del conjunt d’accions i processos que es duen a terme 

al PTT. 

Programació i docència de MFP (1/2 jornada). 

Aplicació del PI conjuntament amb la resta de l’equip docent. 

Col·laboració en la recerca i seguiment de les FCT, si escau. 

Participació en la tasca d’atenció individualitzada als alumnes i 

famílies, si escau. 

Participació en les reunions d’equip docent i coordinació amb la resta 

de professionals (tutor, altres docents i/o  col·laboradors).  

Participació en les sessions d'avaluació de l'alumnat del perfil. 

Col·laboració  i participació, si escau, amb altres  serveis  i xarxes 

relacionades amb el programa  (EAP’s, DGAIA, justícia, serveis 

municipals, altres PFIs, etc…). 

Elaborar una previsió de material específic del perfil i vetllar pel bon 

ús i funcionament del mateix (material, equipament i instal·lacions).  

 L’equip PFI-PTT es reunirà setmanalment per tal d’organitzar la formació i l’atenció a l’alumnat de 

manera coordinada i aixecant acta de la reunió. Per tant, caldrà preveure aquestes reunions en les 

respectives distribucions horàries. 

● Cada membre de l’equip docent ha d’elaborar les corresponents programacions i la seva aplicació 

s’ha de fer de manera coordinada, d’acord amb les orientacions i els criteris generals de 

desenvolupament curricular dels PFI. 

11.3 Alumnat 

Configuració de grups 
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Els grups PFI els composen d’un màxim de 17 alumnes.  En funció de les característiques del perfil 

professional i de l’assignació d’alumnes amb necessitats educatives especials, aquest nombre màxim pot ser 

inferior. Per exemple, si en el grup s’ocupa la plaça reservada a alumnat amb necessitats educatives 

especials, aquesta ràtio disminueix en un alumne. 

Assegurança escolar 

Segons el document relatiu a les “Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal”, 

inclòs a la RESOLUCIÓ EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020, estableix: 

“Els alumnes dels programes de formació i inserció, a l’efecte únicament de incloure’ls en el règim de 

l’assegurança escolar, es consideren com a alumnes de cicles de formació professional bàsica”. 

El Departament d’Educació, a través dels instituts de referència, gestionarà la inclusió dels alumnes del PFI 

en aquesta assegurança. 

Pòlissa d’accidents 

Els alumnes dels PFI-PTT estan inclosos a la pòlissa d’accidents que el Departament d’Educació té subscrita 

per a l’alumnat de Formació Professional que realitza pràctiques als centres o a les empreses. Aquesta 

pòlissa contempla indemnitzacions en cas d’accident que, si es dóna el cas, seran tramitades pel 

Departament d’Educació. 

Normativa relativa a l’alumnat 

Els PFI-PTT disposen d’un document de normativa de convivència disponible a l’espai virtual PTT, de la qual 

s’informa a l’alumnat i a les seves famílies a l’inici de curs. 

En els casos no contemplats en aquest document específic, serà d’aplicació la normativa vigent sobre drets i 

deures dels alumnes i de regulació de la convivència als centres docents no universitaris de Catalunya. 

11.4 Instal·lacions i equipaments 

La singularitat que caracteritza els PFI-PTT, sota el marc regulador d’un conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Educació i les administracions locals o bé comarcals, dona lloc a la diversitat d’espais on es 

realitzen les accions formatives per al desenvolupament de totes les famílies professionals: els programes es 

realitzaran a les instal·lacions dels centres, instal·lacions municipals i/o empreses col·laboradores, 

associacions i/o gremis professionals, segons conveni.  
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12. GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ 

PLANIFICACIÓ I INICI DE CURS 

FUNCIONS I TASQUES EQUIP DOCENT DOCUMENTS PROCEDIMENT 

Matriculació alumnat Tutors Full de matrícula Introducció de dades a l’aplicació PFI-PTT. Confirmar alumnes en curs. 

Inici expedient alumnes Tutors DNI/Passaport- TIS- NUSS ... Obrir expedient alumne. 

Formalitzar custòdia d’arxiu Tutors Full de custòdia 

Recollir els documents que s’indiquen a les instruccions de custòdia, lliurar a l’INS  de 

referència amb registre d’entrada. Enviar còpia del resguard a la Responsable territorial i 

arxivar l’original al PTT. 

Registre i alta professors nous Tutors i PMFP* 

Fitxa professorat 

Alta d’accés aplicació 

Alta correu Xtec 

Omplir dades fitxa informàticament i enviar a Responsable territorial (email). 

Horaris del curs Tutors 
Horari professors 

Horaris dels alumnes 
Planificar els horaris del curs i lliurar a Coordinació l’original signat de cada professor. 

Programacions Tutors i PMFP 
Programacions MFG 

Programacions MFP 
Elaborar les programacions de tots els mòduls i enviar-les a Coordinació. 

Informe d’inici de curs Tutors Informe d’Inici Elaborar l’informe d’inici i enviar-lo a la Responsable territorial. 

*Professors dels Mòduls de Formació Professional 

1a. AVALUACIÓ 

FUNCIONS I TASQUES EQUIP DOCENT DOCUMENTS PROCEDIMENT 

Actualització matrícula Tutors Aplicació gestió PFI Registrar altes i baixes a l’aplicació de matrícula del PFI-PTT. 

Registre assistència personal docent Tutors i PMFP Full d’assistència Els docents signen l’assistència al programa i l’arxiven al PTT. 

Elaborar temporització primer trimestre Tutors Temporització T1 
A l’aplicació de gestió BDE, cal introduir les hores que s’han impartit de les diferents 

matèries durant la primera avaluació, i especificar quin docent les ha impartit. 

Reunions d’equip docent Tutors i PMFP Acta de cada reunió 
Totes les reunions d’equip docent generen una Acta, que cal signin tots els assistents i 

s’arxiva al PTT. 
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Iniciar el pla formatiu individualitzat Tutors i PMFP Pla formatiu individualitzat 
Recull de dades del seguiment individualitzat de cada alumne, amb l’objectiu d’elaborar 

el seu pla formatiu. Es manté arxivat al PTT.  

Elaborar el Pla individualitat alumnat NEE Tutors i PMFP Pla formatiu individualitzat 

“El PI ha d'incloure les mesures i els suports adreçats a l'alumne referents als àmbits, les 

àrees o matèries que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i els criteris 

d'avaluació que se li han assignat, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en 

què està escolaritzat, i qualsevol altra decisió de l'equip docent quant a la resposta 

educativa.” 

Avaluació  Tutors i PMFP 

Acta primera avaluació 

Informe individual alumnes 

primera avaluació 

Equip docent: Avaluació dels MFG i MFP. 

Tutors: Introducció de les notes a l’aplicació de gestió PFI. Es generen els informes 

individuals i l’acta de la primera avaluació. Es lliuren els informes als alumnes. Els 

docents que han impartit formació signen les actes. Els originals de les actes es lliuren a 

la Responsable territorial. 

Tramesa de documentació econòmica 

Només els cursos amb la gestió econòmica 

a càrrec del Departament d’Educació 

Tutors 

Factures de material  
En funció de si el curs té la despesa de material fungible a càrrec del Departament 

d’Educació. Lliurar al Responsable de gestió. 

Documents tramitació 

hores experts 

Si el curs no té assignat professor a ½ jornada per a impartir els MFP. Lliurar al 

Responsable de gestió. 

Previsió hores de formació 

experts (T2 i T3) 

Quan el curs té assignat professor a ½ jornada per impartir els MFP. Lliurar al 

Responsable de gestió. 

Documents convenis anuals 

amb empreses  

Pels cursos amb hores de formació professional remunerades, en conveni amb una 

empresa del perfil professional. 

Selecció experts docents Tutors Fitxa d’expert docent 

Seleccionar els experts docents que han de fer les 88 hores de formació professional a la 

segona i la tercera avaluació. Enviar el full amb les dades del docent al Responsable de 

gestió. 

Seguiment inserció laboral i formativa Tutors Aplicació gestió PFI 
Recull del primer seguiment de la inserció laboral i formativa dels alumnes del curs 

anterior. S’introdueixen les dades a l’aplicació de gestió PFI. 
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2a AVALUACIÓ 

FUNCIONS I TASQUES EQUIP DOCENT DOCUMENTS PROCEDIMENT 

Actualització matrícula Tutors Aplicació gestió PFI Registrar les baixes a l’aplicació de matrícula del PFI-PTT. 

Informe de la 2a i la 3a avaluació Tutors 
Informe de la 2a i la 3a 

avaluació 
Elaborar l’informe de la segona i la tercera avaluació i enviar-lo a Coordinació. 

Elaborar temporitzacions segon trimestre Tutors Temporització T2 
A l’aplicació de gestió BDE, cal introduir les hores que s’han impartit de les diferents 

matèries durant la segona avaluació, i especificar quin docent les ha impartit. 

Tramesa de documentació econòmica 

Només els cursos amb la gestió econòmica 

a càrrec del Departament d’Educació 

Tutors 

Factures de material  
En funció de si el curs té la despesa de material fungible a càrrec del Departament 

d’Educació. Lliurar al Responsable de gestió. 

Documents tramitació 

hores experts 

Si el curs té assignat professor a ½ jornada per a impartir els MFP. Lliurar al Responsable 

de gestió. 

Revisar i actualitzar dades alumnes QBID Tutors Aplicació QBID Comprovació dades alumnat, professors i perfils professionals. 

Recerca d’empreses FCT Tutors Arxiu dades empreses Cerca d’empreses del perfil professional per a la realització de la FCT de tots els alumnes. 

Gestió acords de pràctiques Tutors 
Acord de pràctiques de 

cada alumne 

Elaborar els acords de pràctiques i fer-los signar per les empreses, les famílies i els 

alumnes. 

Avaluació  Tutors i PMFP 

Acta segona avaluació 

Informe individual alumnes 

segona avaluació 

Equip docent: Avaluació dels MFG i MFP. 

Tutors: Introducció de les notes a l’aplicació de gestió PFI. Es generen els informes 

individuals i l’acta de la segona avaluació. Es lliuren els informes als alumnes. Els docents 

que han impartit formació signen les actes. Els originals de les actes es lliuren a 

Coordinació. 

Orientacions i gestions Prova d’Accés a 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (PACFGM) 
Tutors 

Aplicació preinscripció 

PACFGM 
S’informa i s’orienta als alumnes en el procés d’inscripció a les PACFGM. 

Seguiment inserció laboral i formativa Tutors Aplicació gestió PFI 
Recull del seguiment de la inserció laboral i formativa dels alumnes del curs anterior. 

S’introdueixen les dades a l’aplicació de gestió PFI. 
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3a AVALUACIÓ 

FUNCIONS I TASQUES EQUIP DOCENT DOCUMENTS PROCEDIMENT 

Actualització matrícula Tutors Aplicació gestió PFI Registrar les baixes a l’aplicació de matrícula del PFI-PTT. 

Elaborar temporitzacions tercer trimestre i 

final 
Tutors Temporització T3 

A l’aplicació de gestió BDE, cal introduir les hores que s’han impartit de les diferents 

matèries durant la tercera avaluació, i especificar quin docent les ha impartit. Gestionar 

la temporització final. 

Tramesa de documentació econòmica 

Només els cursos amb la gestió econòmica 

a càrrec del Departament d’Educació 

Tutors 

Factures de material  
En funció de si el curs té la despesa de material fungible a càrrec del Departament 

d’Educació. Lliurar al Responsable de gestió. 

Documents tramitació 

hores experts 

Si el curs té assignat professor a ½ jornada per a impartir els MFP. Lliurar al Responsable 

de gestió. 

Document previsió experts 

T1 curs següent 

Per als cursos que no tenen professor a ½ jornada per a impartir els MFP. Lliurar al 

Responsable de gestió. 

Documents convenis 

pluriennals amb empreses  

Pels cursos amb hores de formació professional remunerades en conveni amb una 

empresa del perfil professional. 

Gestió acords de pràctiques Tutors 
Acord de pràctiques de 

cada alumne 

Elaborar els acords de pràctiques i fer-los signar per les empreses, les famílies i els 

alumnes. 

Seguiment FCT Tutors Aplicació QBID 

Fer el seguiment de les pràctiques de tots el alumnes i actualitzar les dades a l’aplicació 

de gestió de pràctiques (QBID). 

Recollir els informes de valoració de cada alumne a les empreses (signats). 

Avaluació extraordinària 

Només pels alumnes que es presenten a la 

PACFGM 

Tutors i PMFP 

Acta aval. extraordinària 

Informe individual alumnes 

aval. extraordinària 

Equip docent: Avaluació dels MFG i MFP. 

Tutors: Introducció de les notes a l’aplicació de gestió PFI. Es generen els informes 

individuals i l’acta de l’avaluació extraordinària. Es lliuren els informes als alumnes. Els 

docents que han impartit formació signen les actes. Els originals de les actes es lliuren a 

Coordinació. 

Orientacions Prova d’Accés a Cicles 

Formatius de Grau Mitjà (PACFGM) 
Tutors 

Resguard inscripció 

PACFGM 
S’informa i s’orienta als alumnes en el procés de realització de les PACFGM. 

Orientacions Matrícula Cicles Formatius de 

Grau Mitjà (CFGM) 
Tutors Aplicació matrícula CFGM 

S’informa i s’orienta als alumnes que han aprovat les PACFGM en el procés de 

matriculació als CFGM. 
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Difusió del programa Tutors Díptics i tríptics 
Es duen a terme les tasques de difusió del programa prèviament informades a 

Coordinació. 

Protocol de preinscripció Tutors Full de preinscripció 
Recollir totes les preinscripcions que es lliurin al PTT i introduir les dades a l’aplicació PFI-

PTT.  

Enquesta satisfacció de l’alumnat Tutors Aplicació gestió PFI 
Es demana als alumnes que han de respondre a l’enquesta de satisfacció dels 

programes. 

Seguiment inserció laboral i formativa Tutors Aplicació gestió PFI 
Recull del darrer seguiment de la inserció laboral i formativa dels alumnes del curs 

anterior. S’introdueixen les dades a l’aplicació de gestió PFI. 

Avaluació Final Tutors i PMFP 

Acta avaluació final 

Informe individual alumnes 

avaluació final 

Equip docent: Avaluació dels MFG i MFP. 

Tutors: Introducció de les notes a l’aplicació de gestió PFI. Es generen els informes 

individuals i l’acta de l’avaluació final. Es lliuren els informes als alumnes. Els docents 

que han impartit formació signen les actes. Els originals de les actes es lliuren a 

Coordinació. 

Tancament del curs Tutors 

REF 20 

Certificats acadèmics 

Acords de pràctiques 

Tancament de les pràctiques a l’aplicació QBID. 

Imprimir referències 20 alumnes amb les FCT superades amb un APTE. Lliurar a 

Coordinació per a la seva signatura. 

Imprimir certificats acadèmics de tots els alumnes amb un APTE a les FCT.  Lliurar a 

Coordinació per a la seva signatura. 

Lliurar a Coordinació un exemplar de tots els acords de pràctiques dels alumnes del curs. 

Informe final pedagògic Tutors Informe final pedagògic Elaborar l’informe final pedagògic i enviar-lo a Coordinació. 

Tots els documents i aplicacions de gestió que es mencionen en els quadres anteriors, es troben a l’espai virtual PFI-PTT. 
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13. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció 
per al curs 2014-2015. 
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docum
entId=662763&language=ca_ES 

RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de 
maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el 
termini per al curs 2015-2016. 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=685262 

 

RESOLUCIÓ ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu
mentId=672416&language=ca_ES 

 

RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució 
ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821673 

 

RESOLUCIÓ EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de 
formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels 
programes de formació i inserció. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734923.pdf 

RESOLUCIÓ EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 
de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 
d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu
mentId=850004&language=ca_ES 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Programes de formació i inserció: desenvolupament 
i aplicació. 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_PFI.pdf 
 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662763&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662763&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=685262
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672416&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672416&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821673
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734923.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=850004&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=850004&language=ca_ES
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_PFI.pdf

