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Joel Sánchez
Estudiant del Programa de Formació i Inserció (PFI)
d’Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles
Lleugers a Martorell.

Fernando Sánchez
Pare del Joel Sánchez
Joel Sánchez

Què és un Programa de Formació i Inserció
(PFI)?
Un Programa de Formació i Inserció, un PFI, és un
curs que dura un any escolar, al voltant de les 1.000
hores. I el fan nois i noies que tenen entre 16 i 21 anys
i que no tenen l’ESO aprovada. Són voluntaris, és a
dir, que ja no formen part de l’escolarització obligatòria, tothom qui el fa és perquè vol.
La seva finalitat és que aquests nois i noies que l’estudien i que no han acabat l’ESO, continuïn estudiant un cicle formatiu de grau mitjà, en primer lloc,
o vagin a l’escola d’adults.
I una part important és que s’hi estudia un ofici i es
fa una estada de pràctiques en una empresa. Si algun jove no vol continuar els seus estudis, ja té una
formació d’un ofici i pot començar a treballar com a
auxiliar o ajudant d’aquell ofici.

Quines matèries té?
Tots els PFI tenen tres parts. La primera: les assignatures de l’ofici, que són les matèries o mòduls de la
formació professional que inclouen la part de pràctiques en empresa. La segona part, un repàs d’algunes de les matèries que es fan a l’ESO com: matemàtiques, català i castellà, etc., però es fa d’una
manera diferent. I, per últim, tutoria.
Jo estic estudiant el PFI d’Auxiliar de reparació i
manteniment de vehicles lleugers i tinc com a algunes de les assignatures: mecanització i soldadura,
electricitat del vehicle, mecànica del vehicle, operacions auxiliars de preparació de superfícies, prevenció de riscos laborals, pràctica en empreses (mínim
180 hores), estratègies i eines de comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines matemàtiques, incorporació al món professional i tutoria.

En el meu cas, m’agrada molt fer el PFI perquè estic
estudiant coses que m’agraden. És molt pràctic. No
m’avorreixo, com em passava a l’ESO i és més fàcil
estar atent a classe. I m’agrada molt perquè m’encanta treballar amb eines.

Quins alumnes fan un PFI?
El fan tots aquells alumnes que no tenen el títol
d’ESO, que tenen entre 16 i 21 anys, com ja he dit
abans, i que no estudien res quan comencen el PFI.
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Què pots fer quan acabis el PFI?
Quan acabi el PFI vull entrar al cicle formatiu de
grau mitjà d’Electromecànica de vehicles automòbils i acabar d’aprendre bé l’ofici.
I si vull buscar feina, puc treballar d’ajudant d’electromecànica de vehicles i d’operari en un taller de
mecànica ràpida.

Quants companys sou a classe?
A la classe som 12 companys i és genial ser pocs.

Teniu molts professors?
Jo tinc tres professors al PFI. El Jordi, que m’ajuda
en tota la part pràctica; la Montse, que m’ajuda en
tota la part teòrica i, el Domingo, que m’ajuda en
tota la part de mecànica. Són professors diferents
dels de l’ESO i treballem d’una manera diferent.
Fernando Sánchez, pare de Joel Sánchez.

Explica què és un PFI a altres famílies que no
els coneixen.
Un programa de formació i inserció (PFI) és una via
pel aquells nois i noies que han cursat l’ESO però
no la tenen acabada i que no tenen el graduat. Està
adreçat a aquells estudiants que els ha costat estudiar l’ESO per diferents motius.
És una molt bona alternativa d’estudiar i practicar
un ofici que els agradi, ja que es poden estudiar
molts oficis diferents en un PFI. De fet, es pot escollir entre 15 famílies professionals i més de 20 PFI.
Algunes de les ocupacions que s’hi poden estudiar
són les de: ajudant de mecànica, auxiliar en imatge
personal: perruqueria i estètica, auxiliar d'activitats
forestals, auxiliar en establiments del sector carni,
auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització o
auxiliar de confecció en tèxtil i pell, entre altres.

Ara ja sabem que dura un any, que s’hi estudia un
ofici, que intenta que els nois i nois segueixin els
seus estudis de cicle de grau mitjà de formació professional, que té una manera diferent de fer les classes, que té molta part de pràctica, que són petits
grups i els professors hi estan molt al damunt i que
és una bona oportunitat.

Creus que és una bona opció pel Joel?
En el cas del Joel, durant l’ESO ens comentava que
s’avorria i no volia fer res. Al PFI, al ser més pràctic,
s’implica molt més i està molt més atent.
Una tutora del seu institut ens va parlar dels PFI:
que són estudis molt pràctics, diferents de l’ESO;
que combinen part teòrica, una part pràctica i una
estada de pràctiques a una empresa; que s’adrecen
a nois i noies que els ha costat estudiar l’ESO; que
són grups petits a l’aula; que pretenen que aquests
nois i nois tornin al sistema educatiu i facin un cicle
formatiu de grau mitjà quan acabin el PFI. A la mare
del Joel i a mi ens va semblar una bona via per ell.

Els PFI són una via interessant
per aquells nois i noies que no
tenen l’ESO aprovada.

Què en coneixies dels PFI abans que el Joel
l’estudiés?
Abans que el Joel el fes, no coneixíem gens els
PFI. Els hem descobert ara, des que el Joel n’està
cursant un i veiem que està fent allò que li agrada. Com que estudia i practica allò que li agrada, el
veiem content.
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Creus que el PFI anima al Joel a continuar
estudiant?
Sí, el PFI l’anima perquè està estudiant una cosa
que li agrada, cosa que no passava quan estava a
l’ESO. A més, el Joel té clar que després del PFI vol
accedir al cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de vehicles i continuar aprenent l’ofici.

El Joel farà una estada de pràctiques en una
empresa?

Com és un dia del Joel al PFI?
El Joel fa el PFI de mecànica a Martorell i nosaltres
som de Piera. Cada dia jo l’acompanyo abans d’anar
a treballar fins a Martorell i, al migdia, la seva mare
el recull. Va a classe només pels matins. Ara mateix,
fa tres dies en presencial i dos des de casa degut
a la pandèmia. Quan va a Martorell fa la part més
pràctica de treball amb vehicles i altres eines que
no pot fer des de casa.

Sí, durant el tercer trimestre del curs farà una estada de pràctiques en una empresa del sector. Ell en
té moltes ganes. Una possibilitat és fer-les en una
empresa de mecànica ràpida.
Quan hi vagi esperem que acabi d’aprendre allò
que ha estudiat durant el curs, que ho practiqui
molt, que conegui més a fons l’ofici de mecànic i
que entengui què vol dir estar en una empresa i
què vol dir treballar.

CONEIXEM LA FAMÍLIA PROFESSIONAL... ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI)
• Administració i gestió
• Agrària
• Arts gràfiques
• Comerç i màrqueting
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Fabricació mecànica
• Fusta, moble i suro

• Hoteleria i turisme
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Informàtica i comunicacions
• Instal•lació i manteniment
• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles
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Sortides professionals relacionades amb aquesta família professional:
• Auxiliar en l'àmbit de l'administració i gestió, així com
l'enregistrament i la verificació de dades i documents

• Operari de tasques auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així

• Auxiliar de l’atenció telefònica

com per construir, muntar i reparar elements de serra-

• Recepcionista-telefonista

lleria i d'estructures metàl•liques

• Auxiliar de treballs de reprografia i operacions bàsiques

• Operari d’operacions bàsiques de preparació i conser-

de suport a la producció, manipulació i acabats de productes gràfics
• Auxiliar en cultius agrícoles i en explotacions ramaderes
• Operari en tasques auxiliars per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya

vació d'elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes
en establiments de restauració, assistint en els processos
de servei i atenció al client, així com de les operacions de
recepció de material, utillatge, preparació i presentació
d'aliments i servei de begudes, assistint en els processos
de servei i atenció al client

• Operari en tasques auxiliars en cultius, en producció de
planta en hivernacles o en centres de jardineria, col•laborant en la preparació del terreny i en la implantació i
manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com
rebre i condicionar flors i plantes
• Auxiliar de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les
operacions de tractament de dades relacionades amb
l’activitat comercial
• Operari auxiliar en obres de construcció d'obra nova,
rehabilitació i reforma, col•laborant en l'execució de
fàbriques per revestir, així com en l'aplicació de revestiments, enrajolat, pavimentació i pintura protectora
• Operari en tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i
pintures protectores, així com col•laborar en l'envernissat
i empaperat sobre qualsevol superfície
• Operari auxiliar en el muntatge i manteniment
d'equips elèctrics i electrònics, així com en instal•lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
• Auxiliar en el muntatge i manteniment d’instal•lacions
electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge
o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells
de climatització
• Auxiliar en els processos de mecanització, muntatge i
soldadura per a la fabricació mecànica
• Auxiliar en els processos de mecanització, muntatge
per a la fabricació mecànica, així com per a la instal•lació
i manteniment d'elements de xarxes elèctriques

• Operari auxiliar de fabricació, instal•lació i muntatge
d'elements de fusteria i moble, així com l'aplicació de
productes d'acabat
• Operari auxiliar de manteniment electromecànic i de
carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes)
• Operari auxiliar de reparacions d'elements estructurals
en embarcacions esportives i d'esbarjo.
• Operari auxiliar de confecció, com ara retocs i adaptacions en peces de vestir en tèxtil i pell, i en roba de la llar.
• Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de
dades
• Operari auxiliar de preparació, processament i emmagatzematge de matèries primeres i producció en
indústries alimentàries, així com operacions auxiliars
d'elaboració i envasat de productes alimentaris, així com
operacions auxiliars de preelaboració, elaboració i presentació de pastisseria i fleca
• Auxiliar de tasques bàsiques de neteja, canvis de forma
i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i
preparant els equips, materials i àrees de treball
• Auxiliars d'instal•lació de canonades, manipulació i
unió de tubs de diferents tipus de materials, muntar
i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de
climatització d'ús domèstic, així com operacions auxiliars de muntatge d'instal•lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis
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INSERCIÓ LABORAL I ALTRES DADES RELACIONADES AMB ELS PROGRAMES DE
FORMACIÓ I INSERCIÓ
PFI

19,94%

73,65%

Inserció laboral

Continuen
els estudis

Dades no
disponibles

Relació entre la feina
que fan i els estudis
cursats

(Dades extretes del document: “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019”, del Departament d’Educació i el Consell
General de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya).

Notícies sobre FP (racó de lectura)
https://n9.cl/7bpd https://n9.cl/ecn30 https://n9.cl/5ep3v
https://n9.cl/lntzx https://n9.cl/qz72 https://n9.cl/f8i10
https://n9.cl/1pub7 https://n9.cl/m6lwd https://n9.cl/arm8
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