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Programes d’FP per a alumnes que no obtenen el GESO 

Opcions professionalitzadores per a alumnes que no obtenen el GESO: 

 

 Programes de Formació i Inserció: PFI 

 Continuïtat dels antics PQPI 

 

 Programa de Promoció Professional: PPP 

 Condueix al Títol Professional Bàsic (FPB) 
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Programes d’FP per a alumnes que no obtenen el GESO 

....... 

 

Edat: 16- 21 anys  

 

Durada: 1 curs, 1.000 hores 

 

Efectes:  

 

Certificació acadèmica i professional  

Superació de part dels mòduls d’un cicle 

d’ FPB  

Faciliten la realització de la prova 

d’accés a CFGM  

Accés a centres de formació d’adults per 

obtenir GESO 

Accés: amb consell orientador i 

consentiment família 

Edat:  Màxim 17 anys l’any d’inici del programa. 

 

Durada: 2 cursos, 2.000 hores 

 

Efectes:  

 

Títol Professional Bàsic 

 

 

Accés a CFGM sense prova  

 

Prepara per a la superació de les proves 

per obtenir el GESO  
 

PFI: Programes de 

Formació i Inserció 

PPP: Programa de 

Promoció Professional  
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Programes d’FP per a alumnes que no obtenen el GESO 

Programes de Formació i Inserció (PFI)  
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Normativa: 
 

 Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els 

programes de formació i inserció. Norma bàsica  

(D’acord a la disposició addicional quarta del RD127/2014 que regula la formació 

professional bàsica) 
 

 Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de 

formació i inserció. Currículums i mòduls d’FPB que integra cada perfil  
 

 RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer , per la qual es modifica la Resolució 

ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de 

formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016. 

Completa alguns aspectes de la Resolució ENS/1102/2014 i defineix els programes 

com una oferta estable  
 

 Resolució de 14 de gener de 2015 del director general de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície 

dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes 

que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 

2014-2015. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Normativa LOMCE de referència: 

 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos (…). 

 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 

títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

 

En total estan establerts  els currículums bàsics  de 21 títols  
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Destinataris: 

 

 Joves que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any 

d’inici del programa. 

 

 Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol 

i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu 

 

 Accés voluntari 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Objectius: 

 

 Proporcionar les competències que els permetin incorporar-se 

al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles 

d’F. P. de grau mitjà. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

 Estructura i durada: 

 Durada: 1000 hores (1 curs) 

 Estructura 

Mòduls de Formació 

Professional 

Entre 615 i 665 hores 

Per a l’assoliment de les 

competències professionals. 

(inclouen pràctiques en empresa) 

Mòduls de Formació 

General 

Entre 295 i 345 hores 

Per a l’adquisició de 

competències instrumentals que 

han de facilitar l’assoliment de les 

competències professionals 

Tutoria, seguiment i orientació 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Efectes: 
 

 Certificació acadèmica. Reconeixement per a la continuïtat formativa 

 

 Facilitats en la prova d’accés a CFGM 

 

 Accés amb menys de 18 anys als centres de formació d’adults per obtenir el 

GESO 

 

 Reconeixement dels mòduls cursats en el PFI quan realitzi FPB 

 

 Certificació de competències professionals. Acreditació d’unitats de 

competència (UC) del sistema de qualificacions professionals, que permet obtenir un 

certificat de professionalitat 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Oferta de 27 perfils professionals (1) 

 

Administració i gestió 

Auxiliar en activitats d'oficina i en 

serveis administratius generals 

Agrària 

Auxiliar d'activitats forestals 

Auxiliar en activitats agropecuàries 

Auxiliar en vivers i jardins 

Arts gràfiques 

Auxiliar de arts gràfiques i serigrafia 

Comerç i màrqueting 

Auxiliar en comerç i atenció al públic 

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 

públic 

 

 

 

 

 

Edificació i obra civil 

Auxiliar de paleta i construcció 

Auxiliar de pintura 

Electricitat i electrònica 

Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 

electrotècniques en edificis 

Fabricació mecànica 

Auxiliar de 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 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Oferta de 27 perfils professionals (2) 

 

Fusta, moble i suro 

Auxiliar en treballs de fusteria instal·lació 

de mobles 

Hoteleria i turisme 

Auxiliar de cuina 

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 

restauració 

Auxiliar en establiments hotelers i de 

restauració 

Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering 

Imatge personal 

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 

estètica 

 

 

 

 

 

Indústries alimentàries 

Auxiliar d'establiments del sector càrnic 

Auxiliar de pastisseria i de fleca 

Informàtica i comunicacions 

Auxiliar de muntatge i manteniment 

d'equips informàtics 

Instal·lació i manteniment 

Auxiliar en muntatges 

d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas 

Tèxtil, confecció i pell 

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell 

Transport i manteniment de vehicles 

Auxiliar de reparació i manteniment 

de vehicles lleugers 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Aquets programes són organitzats per: 

 

 El Departament d’Ensenyament: 

1. En col·laboració amb administracions locals: 

– Plans de Transició al Treball (PTT) 

 

 2. En instituts públics: 

– Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) 

– Plans d’Iniciació Professional (PIP) 

 

 Altres entitats de formació (centres docents, administració local i 

altres establiments de formació): 
 

– Plans d’Iniciació Professional (PIP) 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Preinscripció: 

 

a) Per als programes organitzats pel Departament 

d’Ensenyament es realitza d’acord al procediment i calendari 

d’admissió i matrícula establert en la Resolució de 

preinscripció. RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer. 

 

b) Per accedir als Programes autoritzats pel Departament 

d’Ensenyament cal adreçar-se directament als centres docents 

privats, a les administracions o a les entitats que els 

imparteixen 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Informació: 
 

 Pàgina web: Informació oferta 2014-2015  com a referència 

 www.gencat.cat/ensenyament 

 

 Estudiar a Catalunya: 
 

• Guia de centres 

• Fitxa per cadascun dels perfils 

 

 Cercador de centres 
 

• Web del Departament d’Ensenyament / Serveis i tràmits / Consulta de 

centres educatius 
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Programes d’FP per a alumnes que no obtenen el GESO 

Programa de Promoció Professional  

(inclou els cicles d’FPB i condueix al títol 

professional bàsic) 
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Programa de Promoció Professional: 

 Normativa de referència:  
 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos (…). 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 

títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

 RESOLUCIÓ ENS/2453/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'implanten 

cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius 

públics. 
 

 Proposta de Decret (en  fase d’exposició pública), que regularà els tres 

títols actualment en aplicació : 

 Professional bàsic en electricitat i electrònica. 

 Professional bàsic en serveis administratius. 

 Professional bàsic en perruqueria. 
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Programa de Promoció Professional: 

Objectiu: 

 

 Proporcionar competències bàsiques i professionals que 

permetin: 

a) Obtenir el títol professional bàsic; 

b) Estar en millors condicions de superar les proves 

d’obtenció del títol de GESO. 



19 

Programa de Promoció Professional: 

Destinataris: 

 

Joves fins a màxim 17 anys l’any d’inici del programa: 

 

Que no hagin obtingut el GESO 

Que disposin de Consell orientador 

 

 Joves de més de 17 anys, sempre i quan hi hagi places 

disponibles. 
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Programa de Promoció Professional: 

Estructura: 2 cursos acadèmics (2000 hores) 

Continguts: 
 

Tutoria 

Mòduls professionals 

associats a Unitats de 

competència  

Mòduls associats 

a blocs comuns 

Mòdul de formació 

en centres de treball 

(segons perfil professional) 

 Comunicació i societat I i II 

• Llengua catalana 

• Llengua castellana 

• Llengua estrangera 

• Ciències socials 

 Ciències aplicades I i II 

• Matemàtiques aplicades 

• Ciències aplicades 

 Entorn laboral 

Total:           250 hores 

Total:                   924 hores Total:                        726 hores 100 hores 
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Programa de Promoció Professional:   

 Aplicació 4 grups curs 2014-2015 en els centres: 

 Lleida: Institut Castell dels Templers 

 Premià de Mar: Institut Premià de Mar 

 Salt:  Institut Vallvera 

 Tarragona: Institut Comte de Rius 

 

 Oferta 2015-2016 

 Continuïtat de l’oferta 2014-2015 

 Nous grups a determinar 

 

 Preinscripció 

 Procés específic que es publicarà en el seu moment  

 

 Informació: www.gencat.cat/ensenyament  

 

 

http://www.gencat.cat/ensenyament
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Programes d’ FP per a alumnes que no obtenen el 

GESO 

 

 

 

 

Gràcies per la vostra atenció!  


