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DESCRIPCIÓ 

 

 
INICI: curs 2014-2015 

 

DESCRIPCIÓ: 
El Programa de Formació i Inserció Adaptat (PFI adaptat) d’auxiliar de comerç i atenció al 

públic, és una programa autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i cofinançat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es 

gestiona des de l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) i  està adreçat  a  joves amb 
discapacitat intel·lectual entre 16 i 21 anys que no hagin assolit el títol de graduat en Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) i que no estiguin treballant. 

 
Els cursos de PFI tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de 

permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li 
facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments 

postobligatoris.  En finalitzar el programa,  cada alumne que superi  satisfactòriament el curs i 

hagi realitzat 180 hores de pràctiques en una empresa, rebrà una certificació on constarà el 
perfil professional corresponent al programa cursat 

 
Els continguts formatius dels PFI s’estructuren en: 

 
 Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que 

inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. 

 

 Mòdul de formació general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques. 

 
 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. 

 
Aquestes persones provenen principalment del nostre municipi i de la resta de la comarca, i 

han viscut l’escola inclusiva, sent el PFI la continuïtat natural d’aquesta experiència, perquè els 

apropa a una formació molt més normalitzada, adaptant els continguts als seus perfils.  
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Destaquem del projecte, la col·laboració de la xarxa empresarial que facilita l’experiència de 
les 180h de pràctiques, i molt especialment a l’Economat VNG (Banc d’aliments, del qual podreu 

trobar informació en una altra fitxa de bones pràctiques), on assisteixen els alumnes des del 
primer dia de curs, dos dies a la setmana i en horari lectiu.  

 

L’Economat VNG facilita una experiència privilegiada als nois i noies, en una primera fase on 
es pràctica l’ofici en una fase primerenca, on encara s’han de treballar les competències pròpies 

de l’ofici i les transversals. Això els permet afrontar les pràctiques en la xarxa ordinària 
d’empreses amb molta més seguretat i augmenta les seves probabilitats d’èxit. 

 
SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 

 
L’actuació s’inicia en el curs 2014-2016 (un curs són 2 anys) 
Tenint en compte la 3a.promoció que s’inicia en setembre de 2018, són 24 els alumnes que 

han cursat el FPI Adaptat i 12 que comencen curs. 
Al llarg d’aquests 4 anys només 1 alumne ha causat baixa del programa 

S’ha tornat a renovar mitjançant un conveni, la col·laboració amb l’Economat VNG. 

 
Els alumnes que finalitzen el FPI, tenen l’oportunitat de poder continuar la seva formació  fins 

trobar feina en una empresa protegida  o bé entrar en un altre recurs com TRÀNSIT o  TIMOL 
(vegeu la seva fitxa de bones pràctiques) 

 

 
INDICADORS - RESULTATS 

 

 
L’objectiu principal del programa és educativa i l’aportació d’una primera experiència laboral 

per aquests joves. La inserció laboral és difícil com objectiu en un projecte que no pot comptar 
amb la metodologia de treball en suport, però també es pot donar. 

Els indicadors es fan en relació als 24 alumnes que han finalitzar la formació. 
 

En aquest sentit, els objectius que s’estableixen per a mesurar l’evolució de les diferents 

persones usuàries, són els següents: 
1. Aprendre a treballar com aux. De comerç i adquirir competències transversals laborals: 

24 alumnes  
2. Saber què es vol i es pot treballar: 24 

3. Realitzar pràctiques laborals en entorn ordinari: 21 alumnes 
 

I els que estan adreçats a les empreses són els següents: 

1. Mantenir un bon nombre d’empreses col·laboradores per oferir pràctiques laborals als 
alumnes : 10 empreses 

2. Conscienciar les empreses de les capacitats de les persones amb aquestes 
característiques: 10 empreses 

3. Assolir una integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant 

programes formatius que incloguin estades en empreses: 21 alumnes   
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MÉS INFORMACIÓ 

 

 
IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) 
Persona responsable del projecte: Elvira González 

egonzalez@imet.cat 
 

Més Informació al web de l’IMET 

 

 
 

mailto:egonzalez@imet.cat
http://www.imet.cat/index.php?page=pfi-ptt

