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Presentació

La Jornada Pedagògica, que tradicionalment ce- 
lebrem en iniciar el curs, és un marc idoni per  
compartir experiències i valorar els programes i  
el seu funcionament. Aquest any pren especial  
rellevància atès que ha estat el primer curs d’im-
plantació dels programes de formació i inserció  
(PFI). Això ha comportat un esforç per als profes-
sionals que els imparteixen, pel que fa a l’adap- 
tació als currículums i a l’organització que reque-
reixen els nous programes. 

Tanmateix, hi ha un element central, que consti- 
tueix l’objecte dels PFI, que segueix sent el que 
determina el plantejament dels programes i que  
ens dóna les claus per valorar-ne els resultats: el 
col·lectiu d’alumnes dels PFI. 

Per això aquest any hem volgut que els nostres 
alumnes fossin també protagonistes de la Jor- 
nada. El vídeo “Els PFI a través dels seus prota-
gonistes” recull una mostra significativa de les  
impressions, vivències i valoracions que els nois  
i noies han manifestat en relació amb el seu pas 
pels PFI. 

A partir de les aportacions dels alumnes, la Jor- 
nada ha de constituir un marc de reflexió al vol- 
tant de la motivació, autèntic motor de l’aprenen-
tatge, que contribueix a la superació i creixement  
personal dels joves i els facilita l’assoliment dels 
objectius que els programes es proposen.

L’exposició de bones pràctiques, l’intercanvi d’ex-
periències i l’obertura de noves perspectives de  
futur en els diversos àmbits formatius dels PFI,  
centraran, com cada any, la segona part de la  
Jornada.  

Gràcies a tots els equips per la feina de cada dia i  
per les aportacions realitzades a la Jornada. Tot 
plegat fa possible que cada any puguem compartir 
reflexions i noves experiències per avançar en la  
millora de la qualitat de la formació i l’acompa-
nyament que oferim als alumnes.

Objectius

• Avaluar els PFI des de la perspectiva dels alum-
nes.

• Reconèixer i difondre la tasca realitzada pels  
professionals.

• Intercanviar experiències i bones pràctiques.
• Proporcionar eines i materials als professors.
• Conèixer nous models de formació que poden  

ser transferibles al programa.

Destinataris

Professionals que imparteixen formació en els pro-
grames de formació i inserció (PFI) que desenvo-
lupa el Departament d’Ensenyament en les seves 
diverses modalitats: PTT (en col·laboració amb les 
administracions locals), FIAP i PIP.



Programa

9.00-9.30 h 

Recepció dels participants

9.30-9.50 h

Inauguració de la Jornada 
José Antonio Martín. Subdirector general 
de Programes, Formació i Innovació

9.50-10.15 h

Presentació del vídeo “Els PFI a través  
dels seus protagonistes”
Rosa Solans. Cap del Servei de Programes 
de Qualificació Professional Inicial

10.15-11.15 h

Conferència inaugural

“Estratègies de motivació”
Pep Marí. Llicenciat en psicologia i màster 
en psicologia de l’esport per la UAB, cap del 
Departament de Psicologia de l’Esport del CAR 
de Sant Cugat, autor dels llibres Aprender de los 
Campeones i La felicidad no es el objetivo 
i divulgador de l’aportació de la psicologia  
al rendiment de les persones

11.15-11.45 h

Pausa 

11.45-13.30 h

Tallers simultanis 

Taller A: Competències lingüístiques als PFI

Moderadora: Mar Garcia (tècnica del Servei PQPI)

Ponència: Un model metodològic d’aprenentatge 
integrat de llengües i continguts: AICLE. 
Lídia Barreiro (professora de cicles formatius 
INS Provençana)

Experiències:
• Grup de treball d’anglès als PFI. Eva Ribera 

(responsable territorial PTT), Sílvia Bagot, 
Mireia Hugas i Sandra Ortega (PTT Alt 
Penedès, PTT Sant Pere de Ribes, FIAP INS 
Miquel Martí i Pol)

• Projecte de foment de la lectura: Fem-ho fàcil! 
Neus Pelfort i Mònica Tomàs (PTT Igualada)

Taller B: Aprenentatges PFI en context laboral

Moderador: Jaume Hill (Coordinador PFI-PTT 
Catalunya)

Ponència: FP Dual. José Antonio Martín 
(subdirector general de Programes, Formació  
i Innovació)

Experiències:
• PFI Dual: PTT Auxiliar en establiments 

del sector carni. Dolors Espuña (PTT INS 
Escola Hoteleria i Turisme de Barcelona)

• Model de col·laboració empresarial en la 
formació professional dels PFI. Jaume Ferrero 
(cap de restauració. Hotel Atenea Port. Mataró)

• Model de gestió en xarxa de la formació en 
centres de treball dels PFI. Mercedes López 
(responsable territorial PTT) i Maribel Llavero 
(PTT Sant Adrià del Besòs)

Taller C: Bones pràctiques en la formació 
professional dels PFI

Moderadora: Montserrat Moreno (tècnica 
del Servei PQPI)

Ponència: Marc curricular i perfils professionals 
al PFI. Sònia Mora (tècnica del Servei d’Ordenació 
Curricular de l’FP) 

Experiències:
• Renaixem amb les plantes. Griselda Armengol, 

Dolors Crivillers i Anna Sant (FIAP Vic) 
• Compartim idees. Grup de treball d’auxiliar 

de serralleria i construccions metàl·liques FIAP. 
Susana Suárez (docent de suport FIAP)

• Col·laboració amb l’Espai del peix i Fira Terra 
de Mar de Palamós. Raquel Mallen i Sandra 
Figueras (PTT Palamós-Palafrugell)

• Concurs d’aparadorisme. Josep Ramon Vall 
(membre de l’Associació de Comerciants 
de Castellbisbal) i Rafa Tormos (PIP- INS 
Castellbisbal) 

13.30-13.45 h

Conclusions dels tallers i propostes 
plantejades 

13.45-14.00 h

Cloenda
Melcior Arcarons. Director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial


