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Departament de PFI Pintura: 

- Josep Mª Gallego Costa 

(docent part Professionalitzadora)

- Martí Lloret i Riera

(docent de Matemàtiques)

- Mónica Revilla Sánchez 

(tutora, docent MFG i coordinadora)



PFI/FIAP CURS 21/22
AUX PINTURA

QUE SÓN ELS PFI?
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TOTAL 1000 HORES DE CURS. La certificació acadèmica final els permet:

- Treballar de la seva especialitat, sense tenir el títol de l'ESO. 
- Accés a CFGM. 
- Accés als centres de formació d’adults per cursar els mòduls per obtenir el GESO, sense 

complir el requisit de tenir 18 anys.

SISTEMA D'AVALUACIÓ: Contínua i formada per tres avaluacions. La primera setmana cada 
docent informaran dels continguts i sistema d’avaluació de cada assignatura.

DURACIÓ: INICI DE LES CLASSES 20 SETEMBRE FINS EL 22 DE JUNY

HORARI: 15h A 21:05h amb pati de 17:50h a 18:20h.



PFI/FIAP CURS 21/22
AUX PINTURA

MÒDUL FORMACIÓ GENERAL

➢ Impartit per Martí Lloret i Mónica Revilla.

➢Constituïts per 325 h.

➢ Inclou:
➔Coneixement de l’entorn
➔Recursos per a la recerca de feina
➔Tècniques de comunicació
➔Matemàtiques aplicades

Tutoria i atenció individuals, 
acompanyaments i orientació (suport en 
l’itinerari formatiu i professional, treball 
continu amb les famílies i altres serveis 
de l’entorn, control del rendiment i 
l’assistència de l’alumne)

QUINA FORMACIÓ OFEREIXEN?
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MÒDUL FORMACIÓ PROFESSIONAL

➢ Impartit per Josep Mª Gallego Costa.

➢Constituïts per 615 h.

➢On s’aprèn l’ofici d’Auxiliar de 

pintura.

➢Realització Projecte Integrat relacionat 

amb el perfil professional.

➢ Formada per un mínim de  180h i un màxim de 200h. Són 

pràctiques i estades formatives no laborals que realitza 

l’alumnat. 

➢Es fa cap al mes de Març se’ls hi buscarà una empresa on 

l’alumne anirà a treballar 3 dies a la setmana: dimecres, 

dijous i divendres 6h al dia, en horari de matí. El dilluns i 

dimarts aniran a classe amb horari normal de 15h a 21:05h

➢Per tal, d’aprovar el tercer trimestre és imprescindible 

aconseguir l’Apte.

➢Si treballa bé tindrà la possibilitat de que se’l quedin a 

l’empresa. Les empreses no estan obligades a pagar als 

alumnes.

QUINA FORMACIÓ OFEREIXEN?

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
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a) L’alumnat del PFI farà entrada i sortida per la porta 

principal seguint la ruta groga discontinua marcada al 

terra.

b) La mascareta serà obligatòria per tothom i les mesures 

d’higiene de les aules seran: ventilació amb finestres i 

portes obertes, neteja de les taules i les cadires a l’entrada i 

la sortida d’un grup de l’aula. 

c) A l’entrar a l’aula s’aplicaran gel hidroalcohòlic i rentaran 

la seva taula amb solució detergent i paper. 

d) A l’aula es mantindrà 1,5 m de distancia entre taules.

e) Sempre que sigui possible el material serà d’ús individual.

f) En la mesura que ho permeti la crisi sanitària actual es 

duran a terme les activitats previstes en la programació 

general anual, pel que fa a sortides.

PROTOCOL COVID-19



PFI/FIAP CURS 21/22
AUX PINTURA

NORMATIVA DEL CENTRE

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

- Si arriba 20 minuts tard podran entrar a classe, però es considera com una falta 

d’assistència. Més val arribar tard que no assistir. 

- Els retards reiterats i les faltes d’assistència es comunicaran a la família via telefònica.         

3 RETARDS suposarà un apercebiment.

- En el cas que no podeu assistir cal avisar al centre formatiu via telefònica o amb una nota a 

l’agenda i cal portar un document que acrediti aquella falta, per tal de justificar-la.

- L’assistència com a mínim ha de ser d’un 70% si no NO obtindran el certificat de PFI.

- 15 dies sense assistir i sense justificar suposarà l’expulsió de l’alumne del PFI per faltes 

injustificades
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NORMATIVA DEL CENTRE

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

- Tot el tema de faltes d'assistència es seguirà el mateix procediment quan es facin les 

pràctiques en centre de treball.

- Cada dia els alumnes hauran de signar a última hora la llista d’assistència.

- Per poder sortir i entrar al centre serà indispensable presentar el CARNET de 

l’alumne, que hauran de portar sempre, que es repartirà a l’inici de curs.

- L’inici i acabament de les classes l’anuncia el professor/a i rellotges del centre.
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NORMATIVA DEL CENTRE

INCIDENTS O MAL COMPORTAMENT

- L’alumne provoqui un INCIDENT que trenqui el clima de bona convivència entre els membres 

de la comunitat educativa o que perjudiqui el rendiment del grup-classe serà amonestat o 

expulsat . 

- NO ESTÀ PERMÈS ni el consum, ni portar substàncies il·legals. Pot suposar l’EXPULSIÓ 

DEL CURS.

- Està PROHIBIT FUMAR en tot el recinte escolar i en les immediacions de l’Institut.

- Si detectem ROBATORIS l’alumne serà EXPULSAT DEL CURS AMB UN EXPEDIENT 

DISCIPLINARI,

- Cada grup d'alumnes és responsable del manteniment de l'aula i del seu material. La 

reparació del material malmès correrà a càrrec de l'alumne. L'aula ha d’estar en tot moment 

ordenada i s’ha de mantenir una actitud correcta i respectuosa. En cas contrari l’alumne serà 

sancionat.



PFI/FIAP CURS 21/22
AUX PINTURA

NORMATIVA DEL CENTRE

INCIDENTS O MAL COMPORTAMENT

- L'absència del professor d'una classe no suposa interrupció de l'horari escolar, 

i els alumnes hauran, de romandre en l'aula fins que arribi el professor de guàrdia.

- L’ús del mòbil ESTÀ PROHIBIT. Aquest ha d’estar desconnectat en tot moment. Si 
sona algun MÒBIL o veien que un alumne l’està utilitzant a classe se li demanarà a 
l’alumne que l’entregui i vindran els familiars a buscar-lo. Serem molt estrictes amb 
aquest tema. 

- Si venen en bici, patinet, patinet electric,.. sempre l’han de deixar lligat al 

parking de bicis,no poden entrar dins de les aules. Recordem que no es pot circular 

en cap mitjà de transport esmentat per dins del centre, si es fa serà sancionat

- L’institut no es FARÀ CÀRREC DE ROTURA, PÈRDUA O ROBATORI de cap 

mòbil, bici, patins, patinets,...
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COMUNICACIÓ I IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES

En quant a la comunicació amb les famílies, creiem que és essencial que hi hagi una BONA 

COMUNICACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT entre tot l’equip docent i les famílies. Per 

això, farem tutories individuals per via telefònica o de forma presencial.

SI US VOLEU POSAR EN CONTACTE:

Agenda de l’alumne                       93 5705354 @  monicar@insmollet.cat

mailto:monicar@insmollet.cat
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DOCUMENTACIÓ I MATERIALS

A la CARPETA trobareu la següent documentació:

- Horari de curs

- Calendari del curs

- Plànol entrada centre

- Carta de Convivencia

- Autorització procediment casos COVID

- Autorització sortida pati menors d’edat. DONAR SIGNADA EN ACABAR LA REUNIÓ.

- Breu resum de la Normativa del Centre

- Llista de les eines, materials i roba a COMPRAR. Porta el dia de l’inici de curs (20/09). Poden 

escollir canviar-se de roba a l’institut si venen de fora, això suposarà arribar abans (14:50h), per 

començar la classe puntuals. Si voleu podeu comprar forro POLAR. La roba i EPIS,  juntament amb 

les eines i els materials de classe SERAN OBLIGATORIS portar-los per poder participar de les 

activitats.
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BON INICI DE CURS!
GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA


