
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? 

 

 

 

 

Quina durada té?  
 Un curs acadèmic (setembre a juny) 
 

Qui l’organitza?  
El Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, 
Ajuntament de Palamós i Ajuntament de Calonge 
i Sant Antoni. 
 

Com aprendràs?  

 
 Grups reduïts 

                     

        
 

 Projectes amb l’entorn 
 

 Formació a les empreses 

 

 

 
 

 

 

Quins perfils PFI s’ofereixen al  

PTT de Palamós -Palafrugell ? 

 

Auxiliar en Hoteleria: cuina i serveis 

de la restauració aprendràs a..  

 Preelaboració d’aliments 

 Preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles 

 Assistir al servei, preparar i presentar begudes senzilles i 

menjars ràpids 

 Preparar i conservar aliments i begudes de qualitat en 

condicions de seguretat i complint la normativa vigent 

 

Auxiliar en Vendes, oficina  i atenció 

al públic aprendràs a..  

 Activitats bàsiques de marxandatge en punts de venda 

 Empaquetament i presentació comercial 

 Muntatge d’elements d’animació al punt de venda 

 Ús d’eines ofimàtiques i màrqueting digital 

 Tècniques administratives bàsiques 

 Atenció al client 

 Preparació de comandes i venda de productes 
 

 

 

 

 



   

 
 

    



 

Què podràs fer després? 

 

 
professional de nivell 1. 

                      Pla  de Transició al Treball         

Palamós-Palafrugell 

 

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

c/ Bruguerol, 12 – Palafrugell 
972304345 

c/Riera, 31 – Palamós 
972318702 

Mail : b7960009@xtec.cat 

 
                                                                              Carrer.  

C/bruguerola, 12 de Palafrugell 
  Tel: 972304345 

C/ Riera, 31 de Palamós 
              Tel: 972318702 

MMail: 
                   “@: b7960009@xtec.cat 
 

Què en pensen els joves? 

   

  

 

 

 

Programa de formació i inserció 

Pla de Transició al Treball 
 

 

 
 

AUXILIAR DE VENDES,OFICINA I ATENCIÓ 
 AL PÚBLIC 

 

 
 

AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS 
RESTAURACIÓ 

 

   

Vols inscriure’t... 
 
 
 

 

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

 

 

 


