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Què és el PFI adaptat?
El Programa de Formació i
Inserció (adaptat) de l’especialitat
Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic és una formació
professional post-obligatòria
dirigida a joves amb necessitats
educatives especials  i/o diversitat
funcional, associada a discapacitat
física i/o intel·lectual lleu o 
moderada que compleixin com a
mínim 16 anys d’edat i com a
màxim 21 en l’any d’inici del 
programa. 
És necessari el certificat CAD o bé
dictamen de l’EAP, i no tenir el títol
de la ESO. 

Durada:
La durada és de 2 cursos.Cada
curs acadèmic té una durada de
1000 hores.
• 820 hores en el centre educatiu.
• 180 hores en el centre de treball.

Què estudiaràs?
El programa consta de mòduls de
formació professional i mòduls de
formació general.

Mòduls de formació professional:
• Tècniques bàsiques de 
comercialització.
• Atenció al client.
• Preparació de comandes i venda
de productes.
• Arts Gràfiques.
• Ofimàtica i tècniques 
administratives bàsiques. 
• Formació en centres de treball
• Projecte Integrat.
• Formació bàsica en prevenció 
de riscos laborals. 

Mòduls de formació general:
• Estratègies i eines de 
comunicació.
• Entorn social i territorial.
• Estratègies i eines matemàtiques.
• Incorporació al món professional.
• Tutoria.
• Plàstica.

Formació en centres de treball (FCT):
Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que real-
itza l’alumne  mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el
centre docent i l’empresa. 
Mitjançant la implicació de l’empresa i del centre formatiu en els proces-
sos d’aprenentatge d’aquest col·lectiu, afavorim la inserció real de les per-
sones amb necessitats especials en els espais ordinaris
Objectius:
• Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars
adquirits.
• Integrar-se en les funcions i els processos de treball, i en el marc de
relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
• Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i
la inserció laboral.

La discapacitat és...
la capacitat de ser extraordinàriament capaç


