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Els programes de PFI són cursos 
post-obligatoris adreçats a joves de 
16 a 21 anys que finalitzen l’etapa de 
l’ensenyament secundari obligatori 
sense haver obtingut el títol de 
graduat/da en educació obligatòria 
(ESO).
La finalitat d’aquests programes 
és proporcionar les competències 
necessàries per a incorporar-se al 
món laboral o continuar la formació 
especialment en cicles formatius de 
grau mitjà, un cop superada la prova 
d’accés.

Més informació:

olot.escolapia.cat
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El curs s’estructura entorn a tres eixos bàsics:
Mòduls de Formació Professional (615h)

Tenen la finalitat de desenvolupar competències 
professionals associades a l’especialitat que han escollit, 
amb la qualificació bàsica de nivell 1 (reconeguda per 
l’Institut Català de les qualificacions professionals a 
Catalunya), treballant els continguts de manera pràctica 
(en el nostre cas a l’aire lliure, als boscos i a l’entorn natural 
d’Olot i voltants). 

Aquest mòdul inclou la formació pràctica en centres de 
treball. 

Mòduls de Formació General (345h)

Ofereix la formació de competències instrumentals. 

Es treballen els mòduls teòrics que els alumnes necessitaran 
per  a presentar-se a la prova d’accés del Cicles Formatius 
de Grau Mitjà, així com els aspectes relacionats amb la 
incorporació al món professional.

Estratègies i eines de comunicació 110h

Entorn social i territorial 30h

Estratègies i eines matemàtiques 110h

Incorporació al món professional 45h

Formació complementària 50h

Tutoria, seguiment i orientació (40h), amb l’objectiu 
principal d’acollir a cadascun dels nostres alumnes i 
acompanyar-lo en aquesta etapa de maduració personal, 
fent un seguiment personalitzat i una orientació professional 
i acadèmica. 

APRENDRÀS

Continguts de Repoblació i infraestructura forestal 
Sivicultura i plagues

I després del PFI què?

En acabar el PFI els alumnes poden:

Presentar a la Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i si la superen matricular-se a qualsevol cicle de grau 
mitjà, independentment de l’especialitat que hagi cursat 
al PFI. 

Incorporar-se al món laboral com a peó forestal, peó 
aprofitaments forestals, repoblacions forestals, empreses 
de tractaments silvícoles, entre d’altres.

Oferta formativa:

AUXILIAR D’ACTIVITATS FORESTALS

Sector considerat filó d’ocupació per l’Estratègia 
Catalana per a l’ocupació 2012-2020

DE SETEMBRE A JUNY (matins de dilluns a divendres)


