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1. CALENDARI CURS

CLASSSES: del 14 de setembre al 22 de juny

1r trimestre: 14 setembre – 4 de desembre

2n trimestre: 7 desembre – 26 de febrer

3r trimestre: 1 març – 22  juny

FORMACIÓ PRÀCTICA  EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
Es pot iniciar a partir del 2n trimestre



2. PROTOCOL COVID-19 I



     PROTOCOL COVID-19 II

- Es pren la temperatura dels alumnes a l’entrada al centre

- La mascareta és obligatòria sempre que estigueu al centre. Cap 
alumne por entrar o moure’s pel centre sense mascareta

- El rentat de mans és obligatori:
○ entrada i sortida al centre
○ abans i després de cada pati
○ després d’utilitzar el wc

- Cal desinfectar els espais abans i després del seu ús si es 
comparteixen

- Ventilació espais (finestres obertes)



PROTOCOL COVID-19 III

- “Kit alumne”: 
●    una mascareta posada (recanvi mascareta)
●    gel hidroalcohòlic
●    mocadors de paper
●    els seus estris d’estudi doncs no els podran compartir
●    aigua i esmorzar

- Davant de la sospita d’un cas, a l’alumne se li posarà una 
mascareta FFP2 i se l’aïllarà. Es trucarà a la família per a que el 
vingui a recollir. La família haurà de trucar al CAP. El centre 
registrarà el cas en un aplicatiu i rebrà les instruccions dels 
Serveis Territorials Educatius.

- En cas de confinament les classes continuaran on line, caldrà 
valorar com queda la part pràctica.



3. QUÈ SÓN ELS PFI?

http://www.gencat.cat/big/visormedia/base/index.html?type=default&idBig=3140504821051920&idNice=b5b892844465b18a4b54&width=480&height=270&subt=false


UNA NOVA OPORTUNITAT

★ És una formació voluntària
(postobligatòria)

★ Diferents motivacions per fer un pas endavant
★ Entren en valor les potencialitats de cadascú
★ Importància del compromís (en especial 

l’assistència i el compliment de les NOFC)



PFI
Programes de Formació i Inserció







RESULTATS PFI



RESULTATS PFI



4. CURRÍCULUM 
Mòduls de formació professional 

(entre 615 i 665 hores)  

●  Repoblació i Infraestructura 

Forestal

●  Silvicultura i Plagues

●  Activitats Auxiliars en 

Aprofitaments de la Fusta

●  Operacions Auxiliars de Desembosc

●  Projecte Integrat

●  Formació Bàsica en Prevenció de 

Riscos Laborals

●  Formació Pràctica en Empreses 

(180 hores)

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

●  Estratègies i Eines de Comunicació

●  Entorn Social i Territorial

●  Estratègies i Eines Matemàtiques

●  Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació 
personalitzada (40 hores)

Professora Mòduls Generals: 
Aida Peces apeces@xtec.cat

Professor Mòduls Formació 
Professional i Tutor: Bernat Sanz 
bernat.sanz.pineda@gmail.com



5. HORARI
Període Ordinari: fins 2n trimestre aprox.

Període Formació en Centre de Treball (180h): 12h/setmana al centre 
distribuïdes p.ex. en 2 dies i la resta d’hores a l’empresa.



6. MATERIALS I METODOLOGIA

1. Classes presencials i virtuals

Moodle: comunicació de tasques, retroacció, resolució de dubtes

És important vetllar perquè més enllà del centre, els alumnes 

disposin de dispositiu i connectivitat per a treballar des de casa.

2. Materials creats pel professorat

3. Projectes i treballs de camp

4. Treball en xarxa amb professionals

d’altres centres on s’imparteix el PFI



I EN CAS DE CONFINAMENT, QUÈ?

NIVELL 
EDUCA
TIU

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL 
GRUP

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB L’ALUMNE

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA

PFI Per cada matèria i 
grup:
1. Classes virtuals
2. Activitats de 

controls del 
tasques.

3. Comunicació amb 
l’alumnat i 
resolució de 
dubtes.

Recursos didàctics: 
llibre d’aula. Recursos 
creats pel professorat 
en el moodle.

Per cada matèria i 
grup:
1. Classes virtuals 

(Weeras) en 
funció de la 
càrrega lectiva.

2. Activitats de 
control de 
tasques 
(moodle).

3. Comunicació 
amb l’alumnat i 
resolució de 
dubtes (xat 
moodle i mail)

Per cada grup: una 
sessió setmanal de 
tutoria (Weeras)..

Atenció 
individual de 
l’alumnat: 
1. Temes 

acadèmics 
contacte 
amb el 
professor/a 
de la 
matèria 
(moodle).

2. Temes 
tutorials i 
d’orientació 
(Weeras). 

Atenció a la 
família: des de 
tutoria es disposa 
d’1h a la setmana 
per grup per 
atendre a les 
famílies 
(Weeras).



7. ACCIÓ TUTORIAL
● 1h/setmana tutoria de grup
● tutories individualitzades
● atenció a famílies

La tutoria individual té la finalitat de fer el seguiment i l'orientació personal, 
acadèmica i professional de cada jove, i també l'acompanyament en la seva 
inserció laboral i educativa en finalitzar el programa.

Aspectes que es treballen al pla d’acció tutorial:

● Creixement personal, autoestima i confiança.
● Reflexió i presa de consciència d’un mateix i dels interessos, habilitats, 

capacitats, aptituds i valors
● Autonomia personal, autoregulació i la presa de decisions
● Orientació acadèmica i professional
● Integració de l’alumne en el grup
● Cooperació i cohesió de grup



8. AVALUACIÓ i ASSISTÈNCIA

● Avaluacions trimestrals i avaluació final. En cas que 
l’alumne es presenti a les proves d’accés a CFGM, 
avaluació extraordinària.

● Qualificació final PFI: mitjana aritmètica de MFG i MFP. 
Cal haver superat la FCT amb Apte.

● Mínim del 70% d’assistència

● L’acumulació de faltes pot implicar la baixa de l’alumne.



L'alumne/a es compromet a: 
● Assistir amb puntualitat a les sessions formatives i presentar 

els justificants de les faltes d'assistència. 
● Cursar les pràctiques empresa que no comporten cap relació 

laboral i, que, per tant, no són retribuïdes.
● Mantenir una relació de respecte i col·laboració amb el 

professorat i amb els companys.
● Fer un ús responsable de les instal·lacions i del material. 

Participar activament en totes les activitats formatives.

L’incompliment de les normes de convivència pot implicar 
la baixa de l’alumne.

9. ACORD FORMATIU



10. PREGUNTES FREQÜENTS I

ACREDITACIÓ: Quins efectes té la superació d’un PFI?

1. Certificació acadèmica i professional
Generalment un PFI conté les unitats de competència d’un 
Certificat de Professionalitat. Per tant, si se superen tots els 
mòduls de formació professional del PFI es pot tenir un Certificat 
de Professionalitat de nivell 1. Cal sol·licitar-ho al SOC.

2. Accés als Centres de Formació d’Adults per obtenir el GESO, 
sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc8


3.  Facilitats per accedir als CFGM a través de les proves 
d’accès

● Exempció de la part científica i tecnològica si superen el PFI.
● Increment de la nota obtinguda en la prova d’accés. Sempre 

que la nota de la prova d’accés sigui igual o superior a 4, se li 
afegirà la qualificació final del Programa de Formació i Inserció 
(PFI) multiplicada pel coeficient 0,20.

● Exempció total en la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà per aquelles persones que superin el Programa de 
Formació i Inserció (PFI) amb una qualificació final igual o 
superior a 8.

 



Si un alumne no supera el PFI, pot presentar-se a les 
PACFGM?

Sí. Pot presentar-se si té 17 anys o més, o bé els fa l’any que es 

presenta a la prova. La diferència és que no tindrà cap 

reconeixement específic com a PFI, en cas que la convocatòria de 

proves d’accés en faci algun.

Quantes places estan reservades pels PFI als Cicles 
Formatius?

Els alumnes accedeixen a la reserva de places que hi ha per als 

d’alumnes que superen la prova d’accés.

PREGUNTES FREQÜENTS II

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc10
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc10
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc11
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc11


S’obté el GESO si s’aprova un PFI? i si se superen les 
proves d’accés a cicles formatius?

No. La superació d’un PFI no suposa l’obtenció del graduat en ESO. 

Per obtenir-lo els alumnes han de matricular-se als centres de 

formació d’adults i cursar els mòduls que corresponguin, segons 

nivell.

Igualment, la superació de la prova d’accés permet accedir als cicles, 

però no obtenir el graduat en ESO.

PREGUNTES FREQÜENTS III

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc12
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/preguntes-frequents/#bloc12


11. PRECS I PREGUNTES



Gràcies per la vostra atenció i ...


