L’apunt!!!
La superació d'aquest programa de formació i
inserció (PFI) comporta:
•

•
•
•

Certificació acadèmica i professional que
conté la qualificació final obtinguda en el
programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
Millors possibilitats per a la superació de la
prova d'accés als CFGM.
Obtenció d'un certificat de professionalitat
del SOC, de nivell 1.
Accés als centres de formació d'adults per
obtenir el GESO, sense complir el requisit de
tenir 18 anys.

PROGRAMES
DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han
deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI
és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
VILANOVA I LA GELTRÚ

SANT PERE DE RIBES

SITGES

IMET (INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I

INS CAN PUIG (Públic)

INS RAMON BENAPRÈS (Públic)

TREBALL)

C. Major, s/n.

Camí de la Fita, s/n.

C. Unió, 81 - 87 .

Tel. 93 896 23 18.

Tel. 93 894 37 12.

Tel. 93 814 04 40.
www.imet.cat
• Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al

Públic
• Auxiliar de muntatge i manteniment

RIBES

4t

www.iescanpuig.com
• Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al

Públic (Adaptat a educació especial)

d’equips informàtics
• Auxiliar
deque
fabricació
mecànica
i
* Opció
acadèmica,
condueix als estudis
de batxillerat.
^ Opció
aplicada, que condueix
als ensenyaments professionals.
instal·lacions
electrotècniques
• Auxiliar en comerç i atenció al públic

(Adaptat a l’atenció a la diversitat)

PFI-PTT SANT PERE DE RIBES
Edifici Aulari Blanc
C/ Miquel Servet s/n.
Tel. 93 814 27 44.
LES ROQUETES

CANYELLES
INS PLA DEL BOSC
Verge de Montserrat,1.
Tel. 93 897 33 50
• Auxiliar d’Activitats Forestals

• Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al

Públic
• Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de

restauració

https://agora.xtec.cat/iessitges/
• Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de

restauració

