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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. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

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

Plantejament: 

 

 Oferta implantada a partir del curs 2014-2015. (Antecedents: PQPI) 

 Els PFI són programes post obligatoris de formació professional, 

que contenen mòduls formatius dels títols d’FPB. Disposició addicional 

4a. RD 127/2014. 

 

 Per això:  

 Disposen de currículum establert 

 Tenen efectes acadèmics 

 El Departament d’Ensenyament en fa el seguiment i l’avaluació  
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Regulació :  
 

I. Normativa catalana: 
 

 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.  

 

 Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i 

inserció. 

 

 Resolució de 17 de maig de 2017 , 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 2017-2018. 

 

 Documents per a l’organització i gestió de centres 

 

 Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres 

educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-

2018. (anual) 
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662763&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6815/1406306.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672416&language=ca_ES
https://drive.google.com/file/d/0B9elAt-5_y6rX3NtN1M5TmwzeDA/view
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https://drive.google.com/file/d/0B9elAt-5_y6rX3NtN1M5TmwzeDA/view
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_PFI.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_PFI.pdf


Programes de formació i inserció (PFI) 

Regulació:  
 

II. Normativa estatal 

 

 Reials Decrets que regulen els títols de Formació professional bàsica: 

 

 Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació 

Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i s’aproven 

catorze títols professionals bàsics. 

                Disposició addicional 4a. Programes per a col·lectius específics amb mòduls formatius    

dels títols d’FPB 

 

 Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s’estableixen set títols de Formació Professional 

Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional. 

 

 Reial decret 774/2015, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen sis títols de Formació Professional 

Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional. 

 

 

 

6 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:a404701d-581a-423b-b692-85e7943c15f6/fp-basica-7-nuevos-titulos-pdf.pdf
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos


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. 

 

 Que accedeixen voluntàriament als programes. 

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

Perfil de l’alumnat atès (2016-2017): 
 

 Majoritàriament nois: 69% 

 Edat: 16 i 17 anys  80% 

 Han cursat 4t. ESO: 32% 

 Amb NEE (tipus A): 20% 

 En PFI específics: 13% 

 En PFI ordinaris: 7% 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Objectiu: 

 

 Proporcionar les competències que permetin als joves 

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

mitjà i millorar les seves condicions d’accés al món laboral. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

 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 180 hores d’FCT) 

 

Mòduls de Formació General 

Entre 295 i 345 hores 

Per a l’adquisició de competències 

bàsiques i instrumentals que han de 

facilitar l’assoliment de les competències 

professionals 

 

Tutoria grupal: 40 hores  

Formació complementària de reforç i aprofundiment: màxim 50 hores  

Tutoria individual, acompanyament i orientació 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Mòduls de formació professional: 
 

 Corresponen a les Unitats de competència d’almenys una Qualificació de 

nivell 1 del Catàleg de Qualificacions professionals. 

 

 Inclouen també: 

 Pràctiques en empresa: 180 h.  

 Formació bàsica en prevenció de riscos laborals: 35 h. 

 Projecte integrat relacionat amb el perfil professional: 30-60 h. 

 

 Dedicació: 60-70%  
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Mòduls de formació general: 
 

 Centrats en les competèncias bàsiques necessàries per a la vida diària i 

per a la continuïtat formativa i l’accés al món laboral. 

 

 Currículum organitzat en diferents mòduls: 
 

 Estratègies i eines de comunicació 

 Entorn social i territorial 

 Estratègies i eines matemàtiques 

 Incorporació al món professional 

 

 Dedicació: 30-40% 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Tutoria i acompanyament: 
 

 Atenció individualitzada i acompanyament en el procés de 

desenvolupament personal (remotivació, canvis actitudinals, 

autovaloració). 

 Suport en la definició de l’itinerari de cada jove. 

 Orientació acadèmica i professional. 

 Acompanyament inserció laboral i educativa en finalitzar el programa. 

 Treball conjunt amb les famílies i altres serveis de l’entorn. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Característiques dels programes: 
 

 Grup d’entre 16 i 17 alumnes. 

 Equip docent reduït. 

 Tutoria individualitzada. 

 Flexibilitat en l’organització del currículum.  

 Ús de metodologies diverses i motivadores (treball per projectes i 

cooperatiu, aprenentatge-servei, treball en entorn simulat, utilització de les 

TIC, activitats complementàries amb l’entorn…). 

 Desenvolupament de competències transversals (responsabilitat, treball en 

equip, autonomia). 

 Col·laboració amb l’entorn, especialment amb empreses. 
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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) 
Corresponents a 15 famílies 
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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) 

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 QP).  

 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. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Modalitats: 

 

 
 Mateix currículum per als 27 perfils professionals establerts. 

  

 Diferents models d’organització 

 

 Diverses institucions/entitats 

 que els ofereixen   

 

 

Diverses modalitats 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

Modalitats: 
 

 

 

 

Pla de Transició al Treball (PTT)  

- En instituts públics o instal·lacions municipals. 

- En conveni amb administracions locals. 

- Formació en entorn laboral. Convenis amb empreses. 

 

Plans d’Iniciació Professional (PIP) autoritzats a centres educatius 

privats o públics no DE, administracions locals i altres establiments de 

formació. (Una part subvencionats). 

Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)  

- En instituts. 

- Perfils relacionats amb la construcció i el manteniment. 

Pla d’Iniciació Professional (PIP)  

- En instituts. 

D

E

P

A

R

T

A

M

E

N

T 
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Distribució dels alumnes PFI segons modalitat. Curs 2017-2018 

 

 

 

 

Programes de formació i inserció (PFI) 

PTT 
37% 

FIAP 
11% 

PIP INS 
12% 

CD 
27% 

AL 
5% 

EF 
8% 

PTT

FIAP

PIP INS

CD

AL

EF
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Resultats: 
 

 Curs 2016-2017: 

Participants: 7115.  

Finalitzen i són avaluats: 75% 

Aprovats: 77,4%   

Alumnes formats en entorn laboral: 640 

 

 Curs 2015-2016: 

Seguiment de l’alumnat 

aprovat als 6 mesos  

(resultats en %):  

 

 

 

 

Programes de formació i inserció (PFI) 
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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). 

Previsió 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 2017-2018 com a referència per a l’oferta 2018-19 

- Oferta pública 2018-19 en informació de preinscripció a partir del 

mes de maig. 

  Web xtec.gencat.cat   currículums dels 27 perfils 
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Gràcies per la vostra atenció!  
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