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Programes de formació i inserció (PFI) 

     Què són els PFI? 

Ofereixen un recurs de formació nou i diferent, amb 

atenció individualitzada 

Donen resposta als joves que acaben l’ESO sense graduar 

Acompanyen els joves en la definició del seu itinerari 

formatiu i professional 

Els PFI... 
Durada:  

1 curs acadèmic 

Perquè adquireixin competències necessàries per continuar la 

formació i millorin les seves condicions d’accés al món laboral 

Eviten l’abandonament prematur 

Nombre de grups: 492 

Nombre d’alumnes: 6.998 

Dades curs 2018-2019 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

PFI i sistema educatiu: 

SENSE ESO 
Programes de formació  

i inserció (PFI) 

Món laboral 

Certificació  

acadèmica i  

professional 
CFGM FP CFGS FP 

GESO / CURS 

D’ACCÉS 

CFGM 

E. Adults 

(*) Amb reconeixement 

de la formació feta al PFI 

Prova  

d’accés* 
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PFI 

Entorn 
professional / 

empreses 

Administracions 
 i  

entitats locals 

  Què els defineix? 
• Grups reduïts (15 – 17 alumnes) 

• Equips docents especialitzats 

• Organització flexible del currículum 

• Metodologies motivadores i diverses 

Treball per projectes i cooperatiu, aprenentatge-servei, 

treball en entorn simulat i ús de les TIC 

• Desenvolupament de competències transversals 

Responsabilitat, relació interpersonal, disponibilitat 

per aprendre, treball en equip, resolució de problemes,  

iniciativa... 

 

• Impuls del creixement personal 

Canvis actitudinals, motivació, autoconfiança... 

 

• L’entorn com a recurs i banc d’oportunitats 

Pràctiques en 3.153 empreses (1 grup Erasmus a l’estranger) 

Formació en entorn laboral 

Participació en projectes comunitaris 

Experiències en empreses i amb professionals 
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  Què ofereixen? 
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Competències professionals corresponents 

a una Qualificació de nivell 1. 
 

Inclou: 

 Pràctiques en empresa (FCT) 180 hores 

 Formació teòrica i pràctica 

 Projecte integrat relacionat amb el perfil 

professional 

 

Competències bàsiques i transversals 

necessàries per a la vida diària, per 

continuar la formació i per al món laboral. 

 

Inclou: 

 Coneixement de l’entorn 

 Recursos per a la recerca de feina 

 Tècniques de comunicació 

 Matemàtiques aplicades 

1 

Formació 

professional 

2 

Formació 

general 

Tutoria i atenció 

individuals, 

acompanyament 

i orientació 
 

(suport en la 

definició de l’itinerari 

formatiu i 

professional de cada 

jove, treball conjunt 

amb les famílies i 

altres serveis de 

l’entorn) 
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Els alumnes 

Com arriben? 

• El 65% arriben orientats pel tutor/a de l’ESO i el 16% per 

referència de companys i persones conegudes 

Què n’esperen? 

• El 45% vol una altra oportunitat per continuar estudiant 

Com són? 

• Joves de 16 a 21 anys dels quals el 91% té entre 16 i 18 anys 

• El 70% són nois i el 30% són noies 

• El 25% són de nacionalitat estrangera 

• Amb una trajectòria acadèmica irregular 
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Modalitats: 

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

o públics no DE, administracions locals i altres establiments de  formació. (Una 

part subvencionats).  (38 %) 
 

Formació i Aprenentatge Professional  (FIAP) (11 %) 

• En instituts. 

• Perfils relacionats amb la construcció i el manteniment. 

Pla d’Iniciació Professional (PIP) (14 %) 

• En instituts. 
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Pla de Transició al Treball  (PTT)  (37 % ) 

• En instituts públics o instal·lacions municipals. 

• En conveni amb 84 administracions locals. 

• Formació en entorn laboral. Convenis amb 48 empreses. 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

29 Perfils 
En 15 Famílies professionals 

 
• Fabricació 

mecànica 

• Fusta, moble i suro 

• Hoteleria i turisme 

• Imatge personal 

• Indústries 

alimentàries 

 

• Informàtica i 

comunicacions 

• Instal·lació i 

manteniment 

• Tèxtil, confecció i pell 

• Transport i 

manteniment de 

vehicles 

 

• Administració i 

gestió 

• Agrària 

• Arts gràfiques 

• Comerç i màrqueting 

• Edificació i obra civil 

• Electricitat i 

electrònica 
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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 de nivell 1 

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)  

Accés: 

 

 Als programes organitzats pel Departament  d’Educació 

 

Preinscripció d’acord al procediment, calendari d’admissió i matrícula 

establert en la Resolució del DE. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/ 

Preinscripció del 13 al 24 de maig de 2019 

 

 Als programes autoritzats pel Departament d’Educació 

 

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

administracions locals o a les entitats que els imparteixen. 

Guia de centres 
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Programes de formació i inserció (PFI)  

Informació: 
 

 Web xtec.gencat.cat 

 Web Departament d’Educació 

 Estudiar a Catalunya: 

- Informació general PFI    

- Fitxa per a cadascun dels perfils  

- Guia de centres 

 Estand PFI al Saló de l’Ensenyament 

 Correu pqpi.ensenyament@gencat.cat 

 Telèfon d’informació 900 15 11 76 
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Primera experiència professional: 
 97% han fet pràctiques en 

empreses, a més, formació en 48 

empreses col·laboradores 

 A més, 13% ha fet formació en 

entorn laboral en 48 empreses 

col·laboradores. 

70% dels presentats superen la 

prova d’accés a cicles d’FP 

38% dels que treballen han trobat 

feina en les empreses on han fet 

l’FCT o a través del centre 
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Programes de formació i inserció (PFI) 

 

95% recomanaria a altres joves 

cursar PFI 

Valoració del PFI: 8,6 sobre 10 

Valoren especialment: 

 

 l’atenció rebuda 

 l’evolució personal 

 les experiències en  

empreses 

Satisfacció dels alumnes 

2017 - 2018  

Oportunitats 

2017 - 2018 



13 

Programes de formació i inserció (PFI) 

82% tenen èxit en el programa 

78% dels avaluats obtenen 

Certificat acadèmic i professional 

que els permetrà: 
 

 Continuar la seva formació en 

CFGM  

 Obtenir el GESO en centres de 

formació d’adults 

 Accedir al món laboral 

Resultats 

2017 - 2018 

Itineraris seguits 

2016 - 2017 

Als 6 mesos de finalitzar, els 

graduats PFI: 

71% continuen estudiant: 
 El 58% en un CFGM 

 El 25% en una escola d’adults 

(GESO preparació d’accés FP) 

21% s’han incorporat al món 

laboral 

Un 6% combina estudis i feina 

(inclosos en ambdós %) 



Gràcies per la vostra atenció  


