Els Programes de formació i inserció (PFI) han de permetre als joves que no han acabat la ESO a reintroduir-se
es el sistems educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar l'aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qulificada i
duradora.
A qui s’adrecen?
A joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 anys a l'inici del programa, que hagin
deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes no
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
Durada:
La durada del programa de formació i inserció és d'un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de
1.050 hores.
El contingut:
Els Programes de formació i inserció s'estructuren en:
· Mòduls de formació professional: assoliment de les competències professionals, inclouen pràctiques
· Mòduls de formació general: adquisició de competències instrumentals bàsiques
· Accions de seguiment i orientació de l'alumne
Continuïtat:
Al finalitzar el PFI teniu un certificat del PFI.
- Podeu accedir al món laboral
- Fer la prova d'accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM). Si has tret més d'un 8 al PFI, estàs exempt/a de
fer la prova d'accés
Oferta dels Programes de formació i inserció (PFI) segons perfils professionals:

Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Edificacií i obra civil
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Instal·lacions i manteniment
Tèxtil, confeccio i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Oficines d'Escolarització
Orientació Acadèmica per a Joves
Serveis Locals d'orientació Laboral
Links JovesCategoria de Links Joves: Programes de Formació i Inserció

Mapa Jove
Secció "Serveis Locals d'orientació Laboral " del Mapa Jove [1]
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [2]
Secció "Oficines d'Escolarització" del Mapa Jove [3]
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Enllaços
Secció "Programes de Formació i Inserció " de Links Joves [4]
Data del document: 24.07.2018

Links:
[1] http://barcelonesjove.net/mapajove/2753/Serveis Locals d'orientació Laboral
[2] http://barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
[3] http://barcelonesjove.net/mapajove/2748/Oficines d'Escolarització
[4] http://barcelonesjove.net/links/2203/Programes de Formació i Inserció
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