
 

 

   

 
PFI AUXILIAR DE FLECA I PASTISSERIA 

CURS 2018/2019 
 
El Programa de Formació i Inserció està autoritzat pel Departament d'Ensenyament. És un 
programa orientat a joves de 16 a 21 que no han acreditat l'ESO. És una formació 
teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional, facilitar la 
continuïtat formativa i millorar les oportunitats d'incorporació al món laboral dels joves. 
 
El PFI facilita l'accés als cicles formatius de grau mitjà i a d'altres ofertes formatives.  
 
ESTRUCTURA DEL PFI 
 
Els continguts formatius dels PFI s’estructuren en: 
 
El mòdul de formació professional, amb continguts propis de l'especialitat professional. 
 
El mòdul de formació general, amb continguts bàsics (matemàtiques, llengua castellana i 
catalana, etc.). 
 
El PFI es complementa, d'una banda, amb una formació en centres de treball, on es posen en 
pràctica els continguts de l'aula i d'una altra banda amb un projecte integrat que agrupa tot el 
que s'ha après durant el curs. 
 
Accions de seguiment i orientació de l’alumne, per al desenvolupament d’itineraris de 
formació i capacitació professional que facilitin la inserció i promoció professional. 
 
El PFI té una durada total de 1000 hores, 180 de les quals són formació en centres de treball. 
 
OBJECTIUS DEL PFI 
 
El currículum dels PFI té com a objectius: 
 

 El desenvolupament de les capacitats individuals de l'alumnat, més enllà de la 
transmissió de coneixement. 

 
 Un tractament integral dels joves, atenent no només aspectes cognitius sinó també 

aspectes emocionals i socials. 
 

 Un tractament obert i flexible dels continguts, per tal d'atendre la diversitat 
d'interessos i de ritmes de cada jove, individualitzant d'aquesta manera el procés de 
formació. 



 

 

   

 
 El desenvolupament de la capacitat d'aprendre a aprendre com a eina de formació 

permanent i de millora personal al llarg de la vida. 
 

 Proporcionar una formació bàsica i professional que permeti als alumnes incorporar-se 
a la vida activa o bé prosseguir els seus estudis en la FP reglada, concretament, als 
CFGM. 

 
 Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i d'ocupació dels 

participants, tot connectant les necessitats i finalitats de la formació amb les de 
l'entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en centres de treball. 
 

 Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits i, 
molt específicament, en l'accés dels joves i de les joves a la formació i al treball. 
 
DADES DEL CURS 
 
Data d’inici: 1 d’octubre de 2018 
Data d’acabament: 28 de juny de 2019 
Primer trimestre: del 1 d’octubre al 21 de desembre de 2018 
Segon trimestre: del 7 de gener al 29 de març de 2019 
Tercer trimestre: del 1 d’abril al 28 de juny de 2019 
 
Horari provisional:  
 
Del 1 d’octubre al 21 de desembre de 2018: 
Dilluns i dimecres de 08.00 a 13.30h 
Dimarts de 08.00 a 11.00h i de 15.30 a 18.30h (obrador) 
Dijous i Divendres de 08.00 a 14.30h 
 
Del 7 de gener al 22 de maig de 2019: 
Dilluns i dimecres de 08.00 a 13.30h 
Dimarts de 08.00 a 11.00h i de 15.30 a 18.30h (obrador) 
Dijous: formació en centre de treball de 08.00 a 14.00h 
Divendres de 08.00 a 14.30h 
 
Del 23 de maig al 28 de juny de 2019: 
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres: formació en centre de treball de 08.00 a 14h 
Dimecres de 08.00 a 13.30h al centre PFI  
 
Període de prova:   

- les dues primeres setmanes (del 1 d’octubre al 15 d’octubre de 2018) 



 

 

   

 
Vacances:  

- Nadal : del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del 13 al 21 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 
 

Ponts i festius: 12 d’octubre de 2018    
1 i 1 de novembre de 2018    
6 i 7 de desembre de 2018   
1 de maig de 2019   
24 de juny de 2019  
Resta pendent de confirmar els festius locals 

 
Telèfon:  93 797 49 00  ext. 1514 
Adreça:  Antigues Escoles del Cros 

Avinguda Mediterrani s/n – Barri del Cros - 
 

 
El programa està finançat per l’Ajuntament d’Argentona i la Diputació de Barcelona.  


