
Per a la preinscripció i matrícula 
Informa’t a la seu del PTT 

 

  

 

Què estudiaràs? 
 
• Formació bàsica: milloraràs el teu 

coneixement de l’entorn, del món laboral,  

de les tècniques de comunicació i de les  

matemàtiques aplicades. 

 

• Formació específica de fabricació 

 mecànica i soldadura. 

 

• Pràctiques en empreses, 180 hores 

(fabricació mecànica, soldadura,  

mecànica de vehicles, fusteria  

metàl·lica) 

 

Obre la porta a  
l’FP! Fes un PFI! 

 

Auxiliar de Fabricació Mecànica i 
d’Ajust i Soldadura  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Què t’ofereix el PFI? 
 

• Formació d’un curs acadèmic en un àmbit 

professional a joves que han finalitzat 

l’ESO sense graduar i tenen entre 16 i 21 

anys 

  Perquè fer un PFI? 
 

• L’equip docent t’acompanyarà i t’orientarà 

de manera individualitzada.  

• Aprendràs a treballar en equip, a ser més 

autònom i responsable. 

• Treballaràs el propi creixement personal. 

• T’iniciaràs en una professió de manera 

pràctica i tindràs un primer contacte amb 

el món laboral a través de la formació a les 

empreses. 

• Grups reduïts i participació en projectes 

amb l’entorn.  

Pla de 
Transició  
al Treball 
 
Vilafranca del Penedès 

Comença el teu  
ITINERARI PROFESSIONAL 

 
 
 

 

 
 
 
  

               
   
 

Av. Tarragona, s/n. 

08720 Vilafranca del Penedès 

Tel. 938 171 719 

E-mail: a8960023@xtec.cat 
 



 

QUÈ EN PENSEN ELS JOVES ? 
 

CURS 2022- 2023 Preinscripció i Matrícula a:  
PFI-PTT Vilafranca del Penedès 

Institut Alt Penedès  Av. Tarragona s/n 

08720 Vilafranca del Penedès 

a8960023@xtec.cat  

 

Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2022.  
Podràs descarregar-te a l’enllaç l’imprès de sol·licitud: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/e/eststudis/pfi/ 

 i adjuntar-lo per correu electrònic a:  a8960023@xtec.cat 

O presentar-la presencialment a la seu del  

Pla de Transició al Treball amb cita prèvia. Tel. 93 817 17 19 

 

 

 

 

I en  acabar pots…         

Treballar com peó d’indústries manufactureres,

auxiliar de processos automatitzats, auxiliar de 

soldadura 

Continuar la formació, la superació del PFI 
comporta: 

• Certificat acadèmic i professional, que conté 

la qualificació final obtinguda en el PFI. 

• Certificat del Curs d’accés als cicles formatius 

de grau mitjà (CAM) i accés als cicles 

formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre. 

• Certificat de professionalitat que emet 

l'Administració laboral i et permet accedir a 

formació per l’ocupació. 

• Accés als centres de formació d'adults per 

obtenir el graduat en educació secundària 

obligatòria (GESO). 

 

 

Auxiliar de Fabricació 
Mecànica i d’Ajust i 
Soldadura 
 

               
Aprendràs a: 

• Utilitzar el torn, la fresadora i altres 

màquines i eines per tal de realitzar 

operacions bàsiques de fabricació 

mecànica, ajust i  muntatge.   
 

• Soldar de diferents formes  
 

 

 

                                                            

 

                                                          
 

de l’alumnat el 

recomanen a joves 

com tu! 

Una formació molt ben 

valorada! 

Projecte Vilabicis Solidàries 
 

Aprendràs mecànica de bicicletes recuperant 

bicicletes en desús donades per particulars 

que es cediran a persones amb dificultats de 

transport per arribar al seu lloc de treball o 

centre de formació a través de cooperatives 

d’iniciativa social.  

 

 

  

 


