PROGRAMES D’INSERCIÓ I FORMACIÓ – PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL DE VIC
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CURS 2014/15

Carnet de manipulació d’aliments
Octubre i novembre de 2014
Descripció
Durant el mes d’octubre els alumnes del perfil d’Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic rep la
formació per a l’obtenció del carnet de manipulació d’aliments i d’autocontrols en el sector minorista
de la carn, a càrrec del servei municipal de salut de l’Ajuntament de Vic i la Fundació d’indústries de
la Carn (FCIC).
El mes de novembre, els alumnes del perfil d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic iels del
perfil d’Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers van rebre aquesta mateixa formació.
Objectius
 Adquirir els coneixements i obtenir l’acreditació i necessària per poder desenvolupar tasques
de tractament i manipulació dels aliments en qualsevol establiment alimentari.
 Tenir coneixement dels diferents processos en la pràctica de la manipulació dels aliments
per tal d’eliminar i reduir el punts crítics per aconseguir aliments segurs.
PFI participants
Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al públic
Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers

Taller de mecatrònica a la Universitat de Vic
2 de febrer de 2015
Descripció

Els alumnes del perfil d’Auxiliar de Reparació i
Manteniment de vehicles lleugers assisteixen a una
formació complementària en mecatrònica la

Universitat de Vic per tal de conèixer aquesta
disciplina que aglutina la mecànica, l’electrònica,
l’automatització i la informàtica.
Objectius




Iniciar-se en el funcionament, marxa, acceleració i sentit de rotació d’un motor i de
cilindres pneumàtics.
Adquirir coneixements sobre el control de velocitat de motors de corrent altern. Circuits
elèctrics, circuit d’actuadors pneumàtics. Control remot i programació d’un robot.
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PFI participants
Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers

Taller de microbiologia a la Universitat de Vic
19 de febrer i 5 de març de 2015
Descripció
Els alumnes assisteixen a una formació
complementària de dues sessions a la Universitat de
Vic per fer un taller de microbiologia.
Objectius
 Prendre consciència dels microorganismes
existents en els aliments per la prevenció de
malalties i infeccions alimentàries.
 Detectar microorganismes en diferents
superfícies de l’àrea de treball per fomentar
hàbits preventius en els diferents processos de manipulació d’aliments.
PFI participants
Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic

Càpsula d’orientació acadèmica i professional
4 i 5 de març de 2015
Descripció
Els dies 4 i 5 de març, a l’Edifici del Sucre de Vic, es van
realitzar unes Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional
adreçades als alumnes de 4t d’ESO de tots els centres
d’ensenyament d’Osona.
Els alumnes del perfil d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic i els d’Auxiliar d’establiments del sector càrnic van
col·laborar en la recepció dels assistents d’aquesta jornada, proporcionant la informació necessària i
acompanyant als joves, durant la realització de les diferents ponències i tallers.
Aquestes jornadeshan estat organitzades pel Consell Comarcal d’Osona, conjuntament amb els
Ajuntaments de la comarca.
Objectius
 Posar en pràctica els coneixements i les habilitats professionals relacionades amb tasques
bàsiques de l’atenció al públic.
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PFI participants
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al públic
Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic

Taller de planxa i pintura
4 i 17 d’abril de 2015
Descripció
Els dies 7 i 14 d’abril els alumnes del perfil
d’Auxiliarde Reparació i Manteniment de vehicles
lleugers van fer unes matinals deplanxa i pintura.
L’objectiu és que els alumnes tinguin uns
coneixements complementaris a la mecànica,
sobre el tema de la planxa i la pintura de l’automòbil.
Objectius
 Adquirir coneixements bàsics per al tractament de planxa i pintura de l’automòbil.
PFI participants
Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers

Visita a les instal·lacions de la fàbrica Guissona
8 d’abril de 2015
Descripció
Els alumnes visiten les instal·lacions de la fàbrica de
Guissona fent un recorregut guiat en el que se’ls
expliquen les diferents seccions i processos de
producció.
Objectius
 Conèixer la realitat productiva d’una gran empresa com és Guissona que desenvolupa el
cicle productiu complert.
PFI participants
Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al públic

Inici del període de pràctiques
Del 9 al 28 d’abril de 2015
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Descripció
Inici del període de formació pràctica en empresa per part dels alumnes dels PFI – Pla de Transició al
Treball de Vic.
Entre el 9 i 16 de març va ser el torn en què els alumnes del perfil d’Auxiliar de Vendes, Oficina i
Atenció al Públic van iniciar la seva formació pràctica en empresa. Posteriorment el 14 d’abril i el 28
d’abril respectivament, els alumnes del perfil d’Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic i els del perfil
d’Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers, van començar les pràctiques en diferents
empreses del sector.
Les pràctiques finalitzaran entre el 19 i 30 de juny de 2015.
Objectius
 Desenvolupar les capacitats i actituds pròpies del món del treball
 Completar l’adquisició de la competència professional
 Acreditar en situacions productives reals la seva competència professional
 Augmentar les possibilitats d’accés de l’alumnat al treball
PFI participants
Auxiliar d’Establiments del Sector Càrnic
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al públic
Auxiliar de Reparació i Manteniment de vehicles lleugers
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