Programa de formació i inserció
A qui s’adreça?

Joves amb diversitat cognitiva (discapacitat intel·lectual) que
compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en
l’any d’inici del programa, que no hagin obtingut el Graduat en
ESO (Educació Secundària Obligatòria).



Què trobaràs?





Assessorament i pla d’atenció personalitzat
Orientació personal i recursos pel desenvolupament professional
Iniciació en una professió de manera pràctica
Un primer contacte amb el món laboral

Què aprendràs?
Tasques:

Reposar a supermercats
Emmagatzemar productes segons indicacions donades
Utilitzar referències per classificar productes
Frontejar i ordenar segons caducitats i criteris establerts
Neteja i organització de passadissos, línies i magatzem
Transport de mercaderies amb transpalet
Atenció al públic
Competències:
 Treball equip
 Atenció, precisió i rapidesa
 Saber acceptar correccions i saber demanar ajuda davant els dubtes








Què s’obté en acabar el PFI?

Al finalitzar el/la jove rep un certificat emès per IMET on consta el perfil
realitzat, les competències que ha desenvolupat al llarg de la seva estada al
centre

I en acabar pots.....
Treballar en tasques de reposició, gestió de magatzem, atenció al públic
Continuar la formació en projectes que facilitin la inclusió per a
persones amb discapacitat intel·lectual
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Formació professional en el perfil:

Auxiliar de comerç i atenció al
públic NEE  2021-2023

Formació professional
El comerç
Atenció bàsica al client
Reposició
Emmagatzematge
Comandes

Seguretat i prevenció de riscos

Formació general
•

Recursos per desenvolupar-te millor personal i professionalment i per
continuar la teva formació: coneixement de l’entorn, recerca de feina,

tècniques de comunicació, matemàtiques aplicades i informàtica.

Formació en centres de treball
Pràctiques (180 hores)

On faràs la formació?

 IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball)

Quina durada té?
Té una durada de dos cursos acadèmics (de setembre a juny).
Informa’t.

Presentació de sol·licituds:
•del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos
•Matrícula: primera setmana de setembre

Places ofertades curs 2021-2023: 3

2021-2023

Programa de formació i inserció
 Autoritzat pel Departament d’Educació
• Acreditació acadèmica

Segueix amb
la teva formació inclusiva,

el PFI Adaptat  t’ho facilita!

 Finançat per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i la Diputació de Barcelona
 Gestionat i desenvolupat per l’IMET
• Certificat

PFI ADAPTAT
AUXILIAR DE
COMERÇ I
ANTENCIÓ AL
PÚBLIC. NEE
PFI Adaptat per a persones amb diversitat cognitiva
Vilanova i la Geltrú c/ de la Unió, 81. CP 08800

 Telèfon: 93 814 04 40

info@imet.cat

Demana entrevista amb la responsable del
Programa Elvira González

PFI

Programa de
formació i inserció

