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Programes de formació i inserció (PFI)

Què són els PFI?

Ofereixen un recurs de formació nou i diferent, amb 

atenció individualitzada

Donen resposta als joves que acaben l’ESO sense graduar

Acompanyen els joves en la definició del seu itinerari

formatiu i professional

Els PFI...
Durada: 

1 curs acadèmic

Perquè adquireixin competències necessàries per continuar la 

formació i millorin les seves condicions d’accés al món laboral

Eviten que els joves deixin els estudis

Nombre de grups: 520

Nombre d’alumnes: 7.108

Dades curs 2020-2021
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Vall d’Aran

1 grup 

Pallars 

SobiràAlta 

Ribagorça

Alt 

Urgell

1 grup

Cerdanya

1 grup 

Pallars Jussà

Solsonès

1 grup

Noguera

2 grups

Segrià

22 grups

Terra 

Alta

Pla 

d’Urgell

3 grups

Berguedà

2 grups

Ripollès

1 grup

Bages

9 grups

Osona

7 grups

Garrotxa

4 grups Pla de l’Estany

1 grup 

Alt

Empordà

5 grups 

Gironès
17 grups

Baix 

Empordà

6 grups Selva

7 grups

Vallès 

Oriental

23 grups
Maresme

21 grups

Vallès 

Occidental

70 grups

Baix 

Llobregat

57 grups

Barcelonès

149 grups
Alt Penedès

7 grups

Garraf
10 grups

Anoia

10 grups

Segarra

2 grups

Conca de 

Barberà

Alt Camp 

4 grups Baix

Penedès

6 grups
Tarragonès

29 grupsBaix

Camp

13 grups

Ribera

d’Ebre

3 grups

Baix Ebre

8 grups

Montsià

9 grups

Priorat

Garrigues

Urgell

2 grups

Moianès

1 grup

Oferta PFI arreu de 

Catalunya:

Dades curs 2020-2021

Grups per serveis territorials:

Baix Llobregat: 57

Barcelona comarques: 51

Catalunya Central: 30

Consorci d’Educació de Barcelona: 121

Girona: 42

Lleida: 33

Maresme – Vallès Oriental: 44

Tarragona: 52

Terres de l’Ebre: 20

Vallès Occidental: 70
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PFI i sistema educatiu:

SENSE ESO
Programes de formació  

i inserció (PFI)

Món laboral

Certificació

acadèmica i

professional
CFGM FP CFGS FP

GESO / CURS

D’ACCÉS

CFGM

E. Adults

Certificat CAM o 

Prova d’accés amb 

exempció total
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PFI

Entorn 
professional / 

empreses

Administracions
i 

entitats locals

Què els defineix?
• Grups reduïts (15 – 17 alumnes)

• Equips docents especialitzats

• Organització flexible del currículum

• Metodologies motivadores i diverses

Treball per projectes i cooperatiu, aprenentatge-servei,

treball en entorn simulat i ús de les TIC

• Desenvolupament de competències transversals

Responsabilitat, relació interpersonal, disponibilitat

per aprendre, treball en equip, resolució de problemes, 

iniciativa...

• Impuls del creixement personal

Canvis actitudinals, motivació, autoconfiança...

• L’entorn com a recurs i banc d’oportunitats

Pràctiques en més de 1.900 empreses (possibilitat de fer una estada de pràctiques 

Erasmus a l'estranger)

Formació en entorn laboral

Participació en projectes comunitaris
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Què ofereixen?
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Competències professionals corresponents 

a una Qualificació de nivell 1.

Inclou:

 Pràctiques en empresa (FCT) 180 hores

 Formació teòrica i pràctica

 Prevenció de riscos laborals

 Projecte integrat relacionat amb el perfil 

professional

Competències bàsiques i transversals 

necessàries per a la vida diària, per 

continuar la formació i per al món laboral.

Inclou:

 Coneixement de l’entorn

 Recursos per a la recerca de feina

 Tècniques de comunicació

 Matemàtiques aplicades

1

Formació 

professional

2

Formació 

general

Tutoria grupal i 

atenció 

individual, 

acompanyament 

i orientació

(suport en la 

definició de l’itinerari 

formatiu i 

professional de cada 

jove, treball conjunt 

amb les famílies i 

altres serveis de 

l’entorn)
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Els alumnes

Com arriben?

• El 53% arriben orientats pel tutor/a de l’ESO i el 17% per referència de 

companys i persones conegudes

Què n’esperen?

• El 29% veu el PFI com una altra oportunitat per continuar estudiant

• El 40% vol preparar-se en la professió escollida

Com són?

• Joves de 16 a 21 anys dels quals el 85% té entre 16 i 18 anys

• El 74% són nois 

• Amb una trajectòria acadèmica irregular



Programes de formació i inserció (PFI)

8

Modalitats:

Plans d’Iniciació Professional (PIP) autoritzats a centres educatius

privats o públics no DE, administracions locals i altres establiments de

formació. (Una part subvencionats). (38% de l’alumnat)

Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) (10% de l’alumnat) 

• En instituts.

• Perfils relacionats amb la construcció i el manteniment.

Pla d’Iniciació Professional (PIP) (17% de l’alumnat)

• En instituts.

D

E

P

A

R

T

A

M

E

N

T

Pla de Transició al Treball (PTT)  (35% de l’alumnat) 

• En instituts públics o instal·lacions municipals.

• En conveni amb 85 administracions locals.

• Formació en entorn laboral. Convenis amb 35 empreses.

Dades curs 2019-2020
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34 Perfils
En 16 Famílies professionals

• Fabricació 

mecànica

• Fusta, moble i suro

• Hoteleria i turisme

• Imatge personal

• Indústries 

alimentàries

• Informàtica i 

comunicacions

• Instal·lació i 

manteniment

• Marítimopesquera

• Tèxtil, confecció i pell

• Transport i 

manteniment de 

vehicles

• Administració i 

gestió

• Agrària

• Arts gràfiques

• Comerç i màrqueting

• Edificació i obra civil

• Electricitat i 

electrònica
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Perfils professionals (I)

Administració i gestió

Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius 

generals

Agrària

Auxiliar d'activitats forestals

Auxiliar en vivers i jardins

Auxiliar d'activitats agropecuàries

Auxiliar d'activitats ramaderes

Arts gràfiques

Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

Comerç i màrqueting

Auxiliar de comerç i atenció al públic

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Auxiliar de comercialització de productes i logística

Edificació i obra civil

Auxiliar de construcció

Auxiliar de pintura

Auxiliar d'obres d'interior i pintura

Electricitat i electrònica

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

Fabricació mecànica

Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Fusta, moble i suro

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
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Perfils professionals (II)

Hoteleria i turisme

Auxiliar de cuina

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

Auxiliar de pastisseria i forneria

Imatge personal

Auxiliar d' imatge personal: perruqueria i estètica

Indústries alimentàries

Auxiliar en establiments del sector carni

Informàtica i comunicacions

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

Instal·lació i manteniment

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Marítimo pesquera

Auxiliar d'activitats aqüícoles

Tèxtil, confecció i pell

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Auxiliar d'operacions en aeroports

Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles

Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat 

personal



12

Programes de formació i inserció (PFI)

Certificació i efectes:

 Certificació acadèmica i professional

Certificació acadèmica i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el programa de 

formació i inserció (PFI) i acredita les unitats de competència professional de nivell 1 assolides 

(generalment les d’una Qualificació Professional). 

Certificat del curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM). PFI cursats en centres autoritzats a 

impartir aquest curs.

 Efectes

1. Reconeixement per a la continuïtat formativa.

 Accés a CFGM, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/2638/2020, de 26 d'octubre

 Accés als centres de formació d’adults per cursar els mòduls per obtenir el GESO, sense

complir el requisit de tenir 18 anys.

 Reconeixement dels mòduls superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic de

referència.

2. Obtenció del certificat de professionalitat corresponent a la qualificació professional acreditada pel

conjunt d'unitats de competències assolides en el PFI.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819571.pdf
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Accés:

 Als programes organitzats pel Departament d’Educació

Preinscripció d’acord al procediment, calendari d’admissió i matrícula

establert en la Resolució del DE.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/

Preinscripció maig de 2021

 Als programes autoritzats pel Departament d’Educació

Cal adreçar-se directament als centres docents privats, a les

administracions locals o a les entitats que els imparteixen.

Guia de centres

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_pfi_centres.pdf
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Informació:

 Web Departament d’Educació: Tria educativa

 Web xtec: 

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

 Material informatiu:

- Fulletó

- Cartell difusió

- Guia de centres

 Correu pqpi.educacio@gencat.cat

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/material-informatiu/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia-pfi-itineraris.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/cartell-pfi.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_pfi_centres.pdf
mailto:pqpi.ensenyament@gencat.cat
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Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) als PFI:

 En grups PFI ordinaris

- Reserva d’una plaça per a alumnat NEE (centres Departament Educació)

- L’alumne ha de disposar d’un grau d’autonomia personal i social que li permeti fer l’FCT 

i assolir, almenys, una de les unitats de competència del perfil professional.

- Valoració del perfil professional PFI més adequat segons la seva situació:

• Ús d’eines, estris, maquinària

• PFI més manipulatius PFI més complexos

 En grups PFI específics per a alumnat NEE

- Majoritàriament en centres d’educació especial (CEE)

- Possibilitat d’adaptar continguts o durada.

- Ràtio reduïda d’alumnes (entre 8 i 12).

- Professorat especialista en el col·lectiu.

- L’alumne ha d’estar en condicions de fer l’FCT i assolir, almenys, una de les unitats

de competència del perfil professional. Acreditació de les competències assolides.



Primera experiència professional:
 97% han fet pràctiques en 

empreses

 A més, 10% ha fet formació en 

entorn laboral en 38 empreses 

col·laboradores.

63% dels presentats superen la 

prova d’accés a cicles d’FP

34% dels que treballen han trobat 

feina en les empreses on han fet 

l’FCT o a través del centre

16

Programes de formació i inserció (PFI)

98% recomanaria a altres joves 

cursar PFI

Valoració del PFI: 8,5 sobre 10

Valoren especialment:

 l’atenció rebuda

 l’evolució personal

 les experiències en 

empreses

Enquesta de satisfacció 

dels alumnes 2019 - 2020 

Oportunitats

2018 - 2019



17

Programes de formació i inserció (PFI)

85,8% de l’alumnat finalitza, troba 

feina o reorienta la seva formació

80% dels avaluats obtenen 

Certificat acadèmic i professional 

que els permetrà:

 Continuar la seva formació en 

CFGM 

 Obtenir el GESO en centres de 

formació d’adults

 Accedir al món laboral

Resultats

2019 - 2020

Itineraris seguits

2018 - 2019

Als 6 mesos de finalitzar, els 

graduats PFI:

72% continuen estudiant:
 El 52% en un CFGM

 El 27% en una escola d’adults 

(GESO o curs de preparació de 

proves d’accés FP)

21% s’han incorporat al món laboral

Un 6% combina estudis i feina 

(inclosos en ambdós %)



Gràcies per la vostra atenció 


