
  

Programes de Qualificació 
Professional Inicial PQPI

Què és?

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) 
s'adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o 
que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del 
programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen 
l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver 
obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària 
obligatòria. 

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i 
professional que faciliti la incorporació al món laboral o la 
continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació 
professional de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. 
També donen l'opció de fer una formació complementària per 
obtenir el títol de graduat/ada en ESO. 



  

Programes de Qualificació 
Professional Inicial PQPI

Condicions d'accés:

L'accés a un programa de qualificació professional inicial és 
voluntari. Per això, de manera general, en el moment de la 
matriculació cada jove ha de signar un acord formatiu on figuri el seu 
compromís d'assistència i aprofitament i el respecte a les normes 
bàsiques de funcionament.

    

Inscripcions
Al PQPI PTT de la Mancomunitat de l'Alt Penedès fins el 10 de juny



  

Oferta al territori

Sant Sadurní d'Anoia
PTT Mancomunitat de l'Alt Penedès

Escola Intermunicipal del Penedès
Pl. Santiago Rusiñol s/n
08770 Sant Sadurní d'Anoia
93 891 20 61
Formació impartida:
Auxiliar d'hoteleria: cuina I càtering

Vilafranca del Penedès
Institut Alt Penedès (08035362)

av. de Tarragona, s/n 
08720 Vilafranca del Penedès
938902214 
Formació impartida Auxiliar de pintura
Auxiliar en vivers i jardins



  

  Martorell
PTT Martorell (08960018)
c. Josep Tarradellas, 11 
08760 Martorell
937752538
A/e: a8960018@xtec.net 
Formació impartida Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PTT Vilafranca del Penedès (08960023)
Av. Tarragona, s/n 
08720 Vilafranca del Penedès
938171719
A/e: a8960023@xtec.net 
Formació impartida Auxiliar de mecànica i electricitat
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès (08960029)
Av Catalunya, s/n Edif. La Fassina 
08720 Vilafranca del Penedès
938171762
A/e: flayret@vilafranca.org 
Formació impartida Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració



  

Auxiliar de mecànica i electricitat
Institució Escolar Balmes, SL (08960177)
C/Pere Puig, 84 
08760 Martorell
A/e: info@iebalmes.es 
Formació impartida Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 
lleugers
Auxiliar en muntatges d'instal.lacions elèctriques i d'aigua i gas

Piera
PTT Anoia Sud (08960274)

c.Herois del Bruc - Les antigues Flandes 
08784 Piera
Formació impartida Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals
Auxiliar en vivers i jardins

Oferta de PQPI a d'altres comarques

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p11.menu
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