
inicia el teu itinerari 
professional
els pfi
t’ho faciliten!

Programa
de Formació
i Inserció

Auxiliar d’obra interior i pintura.

INS CANDELERA
L’Ametlla de Mar



Si tens entre 16 i 21 anys i no has obtingut el
graduat  en  ESO,  el  PFI  d’Auxiliar  d’obra
interior i pintura:

Et qualifica per a una professió 
Et facilita la superació de la prova d’accés als
cicles de formació professional de grau mitjà
Millora les teves possibilitats d’accés al treball
 

T’oferim •  Assessorament  i  orientació  en  el  teu  itinerari
formatiu i professional 

• Iniciació en una professió de manera pràctica 

• Un primer contacte amb el món laboral 

Què hi faràs •  La  competència  general  del  perfil  professional
consisteix  a  realitzar  treballs  auxiliars  en obres
de  construcció,  d’obra  nova,  rehabilitació  i
reforma,  col·laborant  en  l’execució  de  fàbriques
per revestir, en l’aplicació de revestiments continus
i extradossats, així com en els treballs d’enrajolat i
de pintura i  empaperat, observant les normes de
prevenció  de  riscos  laborals  i  protecció
mediambiental corresponent. 

Durada • 1 curs acadèmic

• 1.000 hores 

En acabar podràs • Continuar la teva formació en cicles d’FP

• Obtenir el GESO en centres de formació d’adults

• Accedir al món del treball 



Organització del PFI Auxiliar d’obra interior i pintura.

Mòdul de formació professional 665 hores

Obra de Paleta Bàsica Es treballen el conjunt de feines de paleta bàsica com la
preparació de pastes de ciment,  realització d’obres de
fàbrica d’elements ceràmics, revestiments amb morter...

198 hores

Pintura i empaperat Les  feines  de  l’ofici  de  pintor  inclouen  l’aplicació  de
pintura plàstica,  imprimacions,  tractaments  superfícials,
empaperat...

170 hores

Obres d’interior Es tracten les feines i procediments típics de les obres
d’interior  com  l’enguixat  de  parets,  la  col·locació
d’extradossats, fals sostres...

82 hores

Projecte integrat En  el  projecte  integrat  s’engloben  el  conjunt  de
conceptes  dels  diferents  mòduls  per  tal  de  portar  a
terme un proposta didàctica aplicada i assimilable a una
feina real.

40  hores
(integrades  en  el
conjunt  dels
mòduls)

Formació  bàsica  en
prevenció de riscos laborals

Es realitza una formació integral en el conjunt de riscos
presents  en  les  diferents  fases  d’una  obra  i  en  els
instruments per eliminar-los o minimitzar-los.

35 hores

Formació  en  centres  de
treball

Una part molt important del  PFI és la realització de la
formació  en  un  entorn  laboral  real.  Busquem  les
empreses que més s’adapten a cada alumne en funció
dels seus interessos i necessitats. 

180 hores

Mòdul de formació general 295 hores

Estratègies  i  eines  de
comunicació

Es  treballen  les  competències  relacionades  amb  la
comunicació  en  llengua catalana,  castellana  i  anglesa,
així com també l’ús de les noves tecnologies.

110 hores

Entorn social i territorial Inclou les competències relacionades amb la geografia,
la  història  i  la  cultura,  en  els  àmbits  local,  territorial,
nacional i internacional.

30 hores

Estratègies  i  eines
matemàtiques

Es  tracten  les  diferents  competències  matemàtiques,
aplicades a les diferents activitats del mòdul professional.

110 hores

Incorporació al món laboral S’ofereix  la  formació  per  conèixer  l’entorn  laboral  i  el
procediments per accedir-hi de forma satisfactòria.

45 hores

Tutoria 40 hores



Oferta de pfi

Aquest programa l’organitza:
• el Departament d’Educació
- en instituts públics
- en col·laboració amb les administracions locals i empreses

Si t’interessa, adreça’t:
• A l‘INS Candelera (Avda. U d’octubre, 2 de l’Ametlla de Mar)
• al web inscandelera.cat
• al 977 45 64 42, telèfon de INS Candelera
• al web educacio.gencat.cat

Període de preinscripció:
• Del 25 de maig al 5 de juny, de forma telemàtica, enviant un correu 

electrònic a e3006976@xtec.cat 
• El centre respondrà el vostre correu i us comunicarà l’hora per la realització 

de l’entrevista d’accés per trucada o videotrucada.

mailto:e3006976@xtec.cat?subject=CONSULTA
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