
inicia 
el teu itinerari 
professional 
els pfi
t’ho faciliten!
programes 
de formació  
i inserció

Oferta de pfi
Aquests programes els organitzen:
• el Departament d’Educació
 - en instituts públics
 - en col·laboració amb les administracions locals i empreses
• les administracions locals
• els centres educatius privats
• els establiments de formació

Modalitats:
• Plans de transició al treball (PTT)
• Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP)
• Plans d’iniciació professional (PIP)

Si t’interessa, adreça’t:
• al teu centre de secundària
• al web educacio.gencat.cat
• al 012, telèfon d’atenció ciutadana

queestudiar.gencat.cat
(Estudiar a Catalunya)



T’ofereixen 
• Assessorament i orientació en el teu itinerari formatiu  

i professional

• Iniciació en una professió de manera pràctica

• Un primer contacte amb el món laboral

Si tens entre 16 i 21 anys i no has obtingut 
el graduat en ESO, els PFI:

Et qualifiquen per a una professió

Et faciliten la superació de la prova  
d’accés als cicles de formació professional 
de grau mitjà

Milloren les teves possibilitats d’accés  
al treball

• Continuar la teva formació en cicles d’FP

•  Obtenir el GESO en centres de formació d’adults

•  Accedir al món del treball

Què hi faràs • Formació professional: t’iniciaràs en les tasques 
corresponents a la professió que has escollit. Inclou 
pràctiques en empreses (180 hores).

• Formació general: obtindràs recursos per  
desenvolupar-te millor personalment i professionalment  
i per continuar la teva formació. Inclou coneixement  
de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació  
i matemàtiques aplicades.

En acabar 
podràs

El teu itinerari...

Administració i gestió
• Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis
 administratius generals 

Agrària
• Auxiliar d’activitats agropecuàries 
• Auxiliar d’activitats forestals 
• Auxiliar en vivers i jardins 
• 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 

Edificació i obra civil
• Auxiliar de construcció
• Auxiliar de pintura
• Auxiliar d’obres d’interior i pintura

Electricitat i electrònica
• Auxiliar en 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 en serralleria i construccions   
 metàl·liques

Possibilitats formatives
Fusta, moble i suro

• Auxiliar en treballs de fusteria  
 i instal·lació de mobles

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 en 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

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

M
ón laboral

CFGM
d’FP

Certificació 
acadèmica i 
professional

CFGS
d’FP

Formació 
d’adults

Prova  
d’accés*

* Amb reconeixement de la formació PFI
** Si obtens el GESO o superes la prova d’accés

Durada 
• 1 curs acadèmic

• 1.000 hores
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