
Obre la porta a  
l’FP, fes un PFI! 

 

 
 

 

Com aprendràs?  

 

 Grups reduïts 

 Projectes amb l’entorn 

 Formació a les empreses 

 
 

 
 
 

Si fas el perfil Auxiliar 

en fabricació mecànica i 

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 amb diferents tècniques 

Si fas el perfil Auxiliar 

en  pintura aprendràs a...  ∙  

 Fer revestiments amb pastes i 
pintures en construcció i productes 
de  fusta i moble. 

 Aplicar emprimacions i pintures 
protectores en construcció i 
productes de  fusta i moble 

Si fas el perfil Auxiliar en 

instal·lacions electrotècniques 

en edificis  aprendràs a..  

 Muntar instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió i domòtiques en edificis. 

 Muntar instal·lacions de 
telecomunicacions. 

 Fer manteniment d’instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió i 
domòtiques en edificis. 

 
 
 

 

 

 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. 
 

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? 
 

Quins perfils PFI 

s’ofereixen al l’Institut 

Alt Penedès 

PFI-PTT Auxiliar en Fabricació 

mecànica i ajust i soldadura  

PFI-FIAP Auxiliar en pintura 

PFI-PIP Auxiliar en instal·lacions 

electrotècniques en edificis 

 



 

 

 
 
 
 
 
El recomanem a joves com tu. 
 
 

Una formació  ben valorada!  

 
 
 

 
 
 

  

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. 

  

Preinscripció i matrícula 

             

Informa't a la seu del PFI 

 

Institut Alt Penedès 

Telèfon: 938 902 214 

Correu-e: a8035362 

I 

PTT Vilafranca del Penedès 

Telèfon: 938 902 214 

Correu-e: a8960023 

 
 
 
 

Què en pensen els joves? 

 
El PFI en imatges 

98% 

8.5 

Per inscriure’t... 

 

Institut 
Alt 
Penedès 

 

 


