Programa de Formació
i Inserció (PFI)

QUÈ SÓN ELS PFI?

A QUI S’ADRECEN ELS PFI?

QUANTS ALUMNES FORMEN
EL GRUP?

Els PFI corresponen al primer
nivell de Formació Professional
del sistema educatiu i tenen
com a objectiu proporcionar
als alumnes competències que
els permetin incorporar-se al
món laboral o bé continuar la
formació en els Cicles Formatius
de Grau Mitjà (CFGM).

A joves d’entre 16 i 21 anys
d’edat (en iniciar el programa
formatiu) que no disposin del
títol de graduat en Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i
que, en el moment d’iniciar el
programa, no segueixin estudis
en el sistema educatiu.

Els grups dels PFI són reduïts,
formats per 17 alumnes com a
màxim.

COM S’ESTRUCTUREN ELS PFI?

01

Mòduls de formació professional
per a l’assoliment de les
competències professionals, que
inclouen un mòdul de pràctiques
en centres de treball.

02
03

Mòduls de formació general per
a l’adquisició de competències
instrumentals bàsiques que
facilitin l’assoliment de les
competències professionals.
Accions de seguiment i orientació.

COMPROMÍS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA
Realitzem el seguiment del procés formatiu de
cada alumne.
Orientem de manera personalitzada a l’alumne,
tant a nivell acadèmic com professional, per tal
de definir el seu projecte de futur.
Acompanyem l’alumne en la seva inserció
laboral i educativa.

QUIN RECONEIXEMENT TENEN ELS PFI?
Els alumnes que superin un PFI disposaran d’un
certificat de professionalitat de nivell 1, que acredita
les competències professionals adquirides per a la
seva inserció laboral.
En l’àmbit acadèmic, la superació d’un PFI pot
proporcionar:
Exempció total de la prova d’accés als CFGM si la
nota mitjana del PFI és igual o superior a 8.
Exempció de la part cientificotècnica de la prova
d’accés als CFGM als alumnes que aprovin la
segonda avaluació del PFI.
Aportació del 20% de la nota del PFI per afegir a la
nota final de la prova d’accés als CFGM si la nota
mitjana del PFI està entre 5 i 8 (sempre que la
nota de la prova d’accés sigui igual o superior a 4).

PFI

AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

Durada

1 any acadèmic

Horari

De dilluns a divendres

Què estudiaràs?

· Components d’un equip microinformàtic
· Manteniment d’un equip microinformàtic
· Programari base
· Recursos a la xarxa local i a Internet
· Projecte integrat
· Formació pràctica en empreses

Formació específica

Formació general

· Orientació i recursos personals
· Coneixement de l’entorn social
· Llengües, Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació

Sortides laborals

· Operari/a en muntatge d’equips microinformàtics
· Operari/a en manteniment de sistemes microinformàtics

Sortides
acadèmiques

Si has superat la prova d’accés als CFGM, podràs realitzar preferentment:
· CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
· Qualsevol CFGM

INSCRIPCIÓ AL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL (SGJ)
En cas que l’Administració ho demani

La Garantia Juvenil permet que els joves puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació en finalitzar els
seus estudis o quedar a l’atur.
Els alumnes han d’acomplir:
Ser ciutadans de la UE o dels estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa. També persones
d’altres països amb permís de residència que habiliti per treballar.
Tenir 16 anys complerts abans de realitzar la inscripció al SGJ.
No estar treballant ni estudiant en el moment de sol·licitar la inscripció.
La inscripció la poden fer preferiblement a: Oficina Jove. Carrer Calàbria, 147 (personalment). Caldrà portar:
DNI / NIE
·
Mòbil que pugui rebre SMS (codi d’inscripció)
·
Altres opcions d’inscripció: Inscripció online: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html.
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