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Memòria del programa de formació i inserció (PFI) 2021-2022

Dades del centre educatiu
NIF o CIF Nom Codi del centre

Adreça Municipi

Nom i cognoms del/de la representant legal del centre o persona autoritzada NIF

Dades del programa
Nom del perfil professional Codi del perfil professional Núm. d’expedient

Adreça o adreces on s’ha fet la formació

Període de realització
Data d’inici Data de finalització

1. Resum del grup

Nombre d’alumnes en la data d’inici

Total d’alumnes matriculats

Nombre d’alumnes amb assistència ≥ 70 % 
Nombre d’alumnes amb assistència ≥ 25% i baixa 
per inserció laboralo força major
Nombre d’alumnes amb avaluació final 

Nombre d’alumnes que aproven el PFI 

2. Configuració i dinàmica del grup
Procés de preinscripció, característiques de l’alumnat, assistència del grup, baixes (dates i motius) i 
funcionament del grup
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3. Equip docent i coordinació
Equip docent (professorat d’inici i substitucions), i reunions per al seguiment i l’avaluació d’alumnes
(periodicitat, organització...)

4. Tutories grupals i individuals
Tutories grupals (PAT, organització, sessions, periodicitat, registre i seguiment d’acords presos)

Tutories individuals d’orientació i acompanyament (PAT, organització, sessions, periodicitat, registre i 
seguiment d’acords presos)
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Relació i comunicació amb les famílies (organització, reunions grupals i individuals i periodicitat)

5. Desenvolupament del programa i adaptacions respecte al plantejament inicial
Espais de formació

Seguiment del calendari i horari previstos 

Distribució de les hores de formació complementària de reforç i aprofundiment

Metodologia aplicada en els mòduls de formació general i formació professional (tipus d’activitats, treball per 
projectes, treball en equip...), recursos i materials didàctics utilitzats
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Sortides educatives (mòduls implicats, objectiu...)

Organització en casos de confinament (metodologia, control d’assistència...)

6. Valoració dels resultats de l’alumnat en els diferents mòduls formatius
Competències assolides, criteris i instruments d’avaluació (cal diferenciar mòduls de formació general i 
formació professional, si escau, plans individualitzats, etc.)
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7. Aplicació del projecte integrat
Plantejament, mòduls professionals relacionats, organització, temporització i avaluació 

8. Altres projectes
Altres experiències i projectes del centre en què han participat els/les alumnes (aspectes innovadors,
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empreses col·laboradores, entitats de l’entorn...)

9. Organització i valoració de la formació en els centres de treball
Organització, planificació, i avaluació de l’FCT i de les activitats equivalents, si escau

Valoració global que en fan els/les alumnes i les empreses

10. Resultats de la inserció laboral i la continuïtat formativa
Resultats d'inserció laboral i continuïtat educativa  
En el cas dels centres de PFI amb accés a cicles per via CAM: alumnes que obtenen el certificat CAM i 
alumnes preinscrits a CFGM.  
En el cas dels centres de PFI amb accés a cicles per via PACF: alumnes inscrits a proves d’accés, alumnes 
amb dret a exempció, alumnes que obtenen el certificat de proves d’accés i alumnes preinscrits a CFGM.  

.
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11. Valoració global. Propostes de millora

Signatura electrònica del/de la representant legal del centre
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