PFI concertat a l’Escola d’Educació Especial
Taiga, amb pràctiques al nostre Centre
Especial de Treball Icaria Gràfiques.
Continguts professionalitzadors:
-Aprenentatge pràctics i teòrics del ofici d’impressor. Comencem amb
un programa des de la insolació de pantalles i plaques, donant molta
importància a la impressió en diverses modalitats: serigrafia, estampació tèxtil, tampografia i digital, (muntatge de la pantalla o placa, registre, marcatge, extracció), així com la post impressió (tall, fendits, alçats,
recompte i enfaixat, encaixat, empaquetat).
-Magatzem: Control i recepció d’entregues, control de stocks, entrega
de mercaderies amb albarà.
-Normes de seguretat e higiene en el treball
-Hàbits de treball, habilitats transversals, drets i deures d’un treballador.
Oferta complementaria:
Menjador, esport, sortides formatives, uniforme de treball
Perfil de l’alumne: Adreçat a alumnes de 16 i 21 anys, amb certificat de
discapacitat intel·lectual o de malaltia mental.
Requisits de l’alumne per participar al curs:
Hàbits d’entrada i sortida: canviar-se de roba, puntualitat, preparar-se
en el lloc de treball.
Hàbits d’autonomia personal: canviar-se, menjar sol, hàbits d’higiene
personal, saber arribar a una adreça.
Hàbits d’aprenentatge laboral: permanència en el lloc de treball, continuïtat a la tasca, ritme àgil, cura dels estris i de la maquinària.
Habilitats acadèmic-funcionals: seguiment i comprensió d’instruccions
orals o escrites que impliquin dues ordres motores encadenades,
imitació.
Normes de conducte i educació bàsiques: respecte als companys, al
responsable, als estris de treball i maquinària.
Habilitats específiques: manipulació i motricitat fina alta.

Data d’inici del curs el 12 de setembre de 2019. Grup de 8
alumnes Curs teòric i pràctic de 1000 hores. Pràctiques d’Arts
Gràfiques al nostre centre especial de treball Icària gràfiques
PREINSCRIPCIÓ OBERTA I MATRICULACIÓ 27 DE MARÇ:
Persones interessades concertar hora d’entrevista 932800608 o
bé al correu crgaspa@escolataiga.com
La titularitat de l’escola d’educació especial Taiga es
compromet a un 75% de contractació dels alumnes que hagin
realitzat el curs de PFI al nostre centre especial de treball Icària
Gráfiques.

