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Programes de formació i inserció (PFI) 

Per què els PFI? 

 
 Per donar resposta als joves que acaben l’ESO sense 

graduar. 

 

 Per oferir-los on nou recurs de formació amb nous 

enfocaments i atenció individualitzada. 

 

 Per acompanyar-los en la definició del seu itinerari  formatiu i 

professional i posar-los en condicions d’iniciar-lo  

 



Programes de formació i inserció (PFI) 

     PFI i sistema educatiu: 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Regulació :  

 
I. Normativa catalana, que estableix: 

 
 La naturalesa dels programes i els defineix com a una oferta estable . 

 L’estructura dels programes: Currículums i mòduls d’FPB que integren cada perfil. En total 

estan establerts 27 perfils. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/ 

 La superfície dels espais per impartir els programes. 
 

Norma bàsica: Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i 

inserció per al curs 2014-2015, modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer.  

 

II. Normativa de referència, que fixa currículums bàsics: 
 

 Reials Decrets que regulen els títols de Formació professional bàsica.  

       En total estan establerts els currículums bàsics de 27 títols. 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/
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Programes de formació i inserció (PFI) 

 

Modalitats del PFI: 

 
    -  Pla de Transició al Treball (PTT) 

 

    -  Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) 

 

    -  Pla d’Iniciació Professional (PIP)  
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Joves destinataris: 

 

 

□ Que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any 

natural d’inici del programa. 

 

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

i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu. 

 

□ Que accedeixen voluntàriament als programes. 

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

Objectius: 

 

 Proporcionar les competències que permetin als joves 

continuar la formació, especialment en cicles d’FP de grau 

mitjà, o millorar les seves condicions d’accés al món laboral  

 



8 

Programes de formació i inserció (PFI) 

Estructura i durada: 

 Durada: 1000 hores (1 curs acadèmic) 

 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 335 i 385 hores 

Per a l’adquisició de competències 

bàsiques i instrumentals que han de 

facilitar l’assoliment de les 

competències professionals 

(inclou tutoria grupal) 

 

Tutoria individual, acompanyament i orientació 



9 

Programes de formació i inserció (PFI) 

Certificació i efectes: 

 Certificació acadèmica i professional 

 

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa 

de formació i inserció (PFI) i acredita les unitats de competència professional assolides (mínim 

les d’una Qualificació Professional).  

 

 Efectes 

1. Reconeixement per a la continuïtat formativa. 
 

 Facilitats en la prova d’accés a CFGM, segons estableixi convocatòria. 

 Accés als centres de formació d’adults per cursar els mòduls per obtenir el GESO, sense complir el 

requisit de tenir 18 anys. 

 Reconeixement dels mòduls superats en el PFI per a l’obtenció del Títol Professional Bàsic de referència. 

 

2. Obtenció del Certificat de Professionalitat corresponent a les unitats de competència 

acreditades en el PFI (emés per l’administració laboral) 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

  Facilitats en les proves d’accés a CFGM 

  RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer. 

 

  Si durant el curs 2016-2017 s’està cursant amb aprofitament un PFI: 

 

 Exempció parcial de la part científica i tecnològica de la prova  

 

 La qualificació obtinguda en el PFI es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la 

qualificació de la prova d’accés, sempre que l’aspirant hagi obtingut en la prova una 

qualificació global igual o superior a 4.  

 

 Exempció total de la prova si la qualificació global del PFI és igual o superior a 8. 

 

Aquestes facilitats estan reconegudes també per alumnes que han cursat PFI en anys 

anteriors. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

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 

Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 

elèctriques, d'aigua i gas 

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 

Oferta de 27 perfils professionals (I) 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

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 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 
 
 

Oferta de 27 perfils professionals (II) 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Aquests programes estan organitzats per: 

 

 El Departament d’Ensenyament: 

1. En col·laboració amb administracions locals i empreses: 

- Plans de Transició al Treball (PTT) 

 

 2. En instituts públics: 

- Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) 

- Plans d’Iniciació Professional (PIP) 

 

 Altres entitats de formació autoritzades pel DE (centres docents, 

administracions locals i altres establiments de formació): 

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

Accés: 

 

 Als programes organitzats pel Departament d’Ensenyament. 

 

Es realitza la preinscripció d’acord al procediment i calendari d’admissió i 

matrícula establert en la Resolució del DE. (pendent de publicació). 

Calendari presentació sol·licituds: del 15 al 26 de maig. 

 

 Als programes autoritzats pel Departament d’Ensenyament. 

 

Cal adreçar-se directament als centres docents privats, a les 

administracions locals o a les entitats que els imparteixen. 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Informació: 
 

 Estand PFI en el mateix Saló de l’Ensenyament (per a aspectes 

més concrets). 

 Web gencat.cat/ensenyament 

 Estudiar a Catalunya: 

- Informació general PFI    

- Fitxa per a cadascun dels perfils  

- Guia de centres 2016-17 com a referència per a l’oferta 2017-18 

- Oferta pública 2017-18 en informació de preinscripció a partir de 

maig. 

  Web xtec.gencat.cat   currículums dels 27 perfils 
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Programes de formació i inserció (PFI) 
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Algunes dades sobre PFI: 
 

 Superen el PFI un 77% de l’alumnat. (curs 2015-16) 

 

 Seguiment després del PFI (curs 2014-15) : 

 

 El 73% dels alumnes continuen en procés de formació.  

 

 D’aquests: 

 el 53% a Cicles de Grau Mitjà d’FP 

 el 23%  obtenció Graduat ESO 

 el 5% curs de preparació per a les proves d’accés a CFGM 

 19% restant feia altre tipus de formació. 

 

 El 13% treballen i el 4% treballen i fan formació alhora 
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Altres Programes d’FP per a alumnes que no obtenen el 

GESO 

II. Programa de Promoció Professional (PPP)  

 
• Programa del Departament d’Ensenyament per al pilot d’implantació 

dels Títols Professionals Bàsics. 
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Programa de Promoció Professional (PPP) 

 

Objectiu: 
 

 Proporcionar competències bàsiques i professionals del nivell 1 

de qualificació. 

 

Efectes: 

a) Obtenció del títol professional bàsic. 

b) Obtenció del títol de GESO, mentre no es regulin les 

proves corresponents. 
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Programa de Promoció Professional (PPP) 

 

Característiques 

 

Durada : 2 cursos acadèmics  

 

Programa limitat a :  

 Joves menors d’edat 

 Que no hagin obtingut el GESO 

 Que disposin de Consell orientador 
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Programa de Promoció Professional (PPP)  

□ Va iniciar el curs 2014-15 amb 4 grups, oferint 3 títols d’FPB. 

 

□ Curs 2015-2016: 
• Continuïtat 4 grups (2n. curs) 

• Inici 10 grups (1r. curs) 

4 Títols d’FPB. 

 

□ A partir del curs 2015-2016 l’oferta es manté amb 10 centres que 

ofereixen 1r i 2n curs.  

 

□ Preinscripció 
• Informació del procés específic en els Serveis Territorials i en centres on es 

du a terme el programa.  

 

 



Gràcies per la vostra atenció!  


