
Obre la porta a  
l’FP, fes un 

PFI! 

 

Què t’ofereix el PFI? 
 

 Una bona opció si no has aprovat 

l’ESO, i tens entre 16 i 21 anys. 

 Ara pots decidir a quina professió 

et vols dedicar! 

 Una formació d’un curs  

acadèmic. 

  

Per què fer un PFI? 

 

 

 

 
 
  

 L’equip docent t’acompanyarà i 
t’orientarà de manera 
individualitzada. 

 Aprendràs a treballar en equip, a 
ser més autònom/a i responsable. 

 Treballaràs el propi creixement 
personal. 

 . 

Com aprendràs?  

 
 Grups reduïts 

 Projectes amb l’entorn 

 Formació a les empreses 
 
 

 
 
 

Quins perfils PFI s’ofereixen 

al PTT de Calafell? 

 

 Auxiliar en Hoteleria: Cuina i Serveis 

de Restauració 

 Auxiliar en Muntatges d’Instal·lacions 
Electrotècniques en Edificis 

 Auxiliar en Vendes, Oficina i Atenció 
al Públic 

 

 

 

Si fas el perfil Auxiliar en 

Hoteleria: Cuina i Serveis de 

Restauració aprendràs a..  

 
 Realitzar l’assistència en el servei 

d’aliments i begudes.  

 Realitzar les operacions bàsiques 

d’aprovisionament,  preparació i 

presentació de begudes i menjars en 

establiments de restauració. 

 

Si fas el perfil Auxiliar en   

Muntatges d’Instal·lacions 

Electrotècniques en Edificis 

aprendràs a..  

 
 Realitzar les operacions de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió i domòtiques en edificis. 

 Realitzar les operacions de muntatge 

d’instal·lacions de telecomunicacions 

 
 

 



Què podràs fer després? 

Un cicle formatiu de grau mitjà.  

Cursar el GESO a les Escoles d’Adults. 

Treballar com a auxiliar amb un 
certificat professional de nivell 1. 

Vols inscriure’t... 
 
 
 

   
 

 Per a la preinscripció i matrícula  

            Informa't a la seu del PTT  

 
                        Pla de 

                       Transició 
                       al Treball 

                 CALAFELL   
 
Carrer Jaume Pallarès, s/n 

               Telèfon: 977 691 734 
               Mail: e3960006@xtec.cat 
 
 
 
 

Si fas el perfil Auxiliar en 

Vendes, Oficina i Atenció al 

Públic aprendràs a..  

 
 Realitzar operacions auxiliars de 

reposició, disposició i condicionament 

de productes en el punt de venda 

 Manipular i traslladar productes en la 

superfície comercial. 

 Proporcionar atenció i informació 

operativa als clients. 

 Preparar comandes. 

 

Què en pensen els joves? 

   

 

 

 

                El PFI en imatges 

 

 

                

 

 

El recomanem a joves com 
tu. 
 
 
Una formació         ben 
valorada!  

   

 


