Itineraris formatius
Programes de formació i inserció (PFI)

QUÈ SÓN ELS PFI

EFECTES DE LA SUPERACIÓ DEL PFI

Són programes que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

La superació del programa a partir del curs 2020-2021
comporta el següent:
• Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències
professionals assolides.
• Certificat del Curs de formació específic per a l’accés
als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha
cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs
d’accés.
• Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al
perfil.
• Certificat de professionalitat que emet l’Administració
laboral.

REQUISITS D’ACCÉS
S’adrecen a joves no ocupats que:
• No han obtingut el títol de graduat/ada en ESO.
• Tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim
21, l’any d’inici del programa.
• I que en el moment d’iniciar els programes no segueixin
estudis en el sistema educatiu ni participin en altres
accions de formació.
OBJECTIUS DELS PFI
• Retornar al sistema educatiu.
• Obtenir una formació bàsica per poder accedir al mercat
laboral.
ESTRUCTURA
• Mòduls de formació general per a l’adquisició de
competències instrumentals bàsiques.
• Mòduls de formació professional per a l’assoliment
de les competències professionals (inclouen un mòdul
de pràctiques en centres de treball).
• Accions de seguiment i orientació.
DURADA
Un curs acadèmic (1.000 hores).

CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS A ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE GRAU MITJÀ
El programa superat a partir del curs 2020-2021 amb una
qualificació de 5 o més permet:
• La superació del Curs de formació específic per a l’accés
als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de
formació professional (CAM) en els centres autoritzats, o
• L’exempció de totes les parts de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional (centres NO autoritzats a fer el CAM).
Així mateix, es pot accedir als centres de formació d’adults
per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria
(GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Títol de tècnic/a (Nivell 2)

Exempció de la prova
d’accés a cicles
formatius de grau
mitjà de formació
professional

Superació del curs
de formació
específic per a l’accés
a cicles formatius
de grau mitjà (CAM)

Obtenir el títol
de graduat/ada
en educació
secundària obligatòria

PFI superat a partir del curs 2020-2021 amb una qualificació de 5 o més

Certificat d’auxiliar (Nivell 1)
MÒDULS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

MÒDULS DE
FORMACIÓ GENERAL

Competències professionals
amb pràctiques en empresa

Competències bàsiques

Durada: entre 615 i 665 h

Durada: entre 295 i 345 h

ACCIONS DE SEGUIMENT I ORIENTACIÓ
Durada: 40 h
Durada total: 1.000 hores (un curs acadèmic)
•
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Sense el títol de graduat/ada en ESO
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