Com aprendràs?
• Grups reduïts

• Projectes amb l’entorn

Vols inscriure’t...
• Per a la preinscripció i matrícula
Informa't a la secretaria del nostre
institut.

INSTITUT DE CONSTANTÍ
Avinguda Onze de Setembre s/n
43120, Constantí
Telèfon: 977 524 011
Correu electrònic: pfi@institutdeconstanti.cat

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

•
•
•

Organitza
• Formació a les empreses

Per què fer un PFI?

•

Si fas el perfil d’Auxiliar de
comercialització de productes
i logística, tindràs les
següents sortides
professionals:

Quin perfil ofereix
l’institut de Constantí?
• Auxiliar de comercialització
productes i logística

de

Podràs treballar en empreses dels diferents sectors:
•

Si curses aquests estudis,
aprendràs a...
•

venda.

Perquè l’institut de Constantí és un centre
petit i familiar, amb un bon ambient d’estudi.

•

Perquè faràs les pràctiques en empreses
properes.

•

Fent tasques d’organització del punt de

Perquè et trobaràs en un entorn acollidor,
amb noves tecnologies incorporades a l’aula.

•

Perquè el professorat està permanentment

Preparant comandes.

actualitzat en les últimes tendències en els

•

Repartint productes a les proximitats

àmbits

Fer operacions de reposició, disposició i

(supermercats,

distribució.

condicionament de productes en el punt

menjar, propaganda...)

Manipular i traslladar productes en la

•

comandes,

premsa,

a peu, en ciclomotor o en furgoneta.

seguint procediments establerts.
•

Estratègies i eines de comunicació.

•

Estratègies i eines matemàtiques.

•

Incorporació al món professional.

del Comerç,

la Logística

i

Què podràs fer després?

professional de nivell 1.

la

Perquè visitem diverses empreses al llarg del
curs.

•

Perquè

és

un

sector

amb

constant

creixement que ocupa cada dia a més gent.

proximitat.
Preparar comandes de forma eficient,

•

Fent repartiment de productes a domicili,

superfície comercial i en el repartiment de
•

•

•

de venda.
•

Quins motius tens per estudiar el
PFI a l’institut de Constantí?

