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Què és el Pla de Transició
del Treball?

� És una modalitat de Programa per la 

Formació i la Inserció adreçat a proporcionar 

formació en un àmbit professional a joves que 

han finalitzat l’ESO sense graduar.



A qui s’adreça?

� Joves que compleixen com a mi �nim 16 
anys i com a ma�xim 21 en l’any d’inici 
del programa.

� Que han deixat l’educacio � secunda �ria 
obligato �ria sense obtenir-ne el ti �tol i no 
prossegueixen estudis en el sistema 
educatiu.

 
� Acce �s voluntari.



Què hi trobaràs?
• Assessorament i pla d’atenció

personalitzat.

• Orientació professional i recursos 

per a la inserció laboral i educativa.

• Formació general i formació

professional



Com s’estructura?

Mòduls de Formació Professional
Per a l’assoliment de les competències professionals

(inclouen pràctiques en empresa)

Mòduls de Formació General
Per a l’adquisió de competències instrumentals que han de 

facilitar l’assoliment de les competències professionals.
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Quina durada té?

• Un curs escolar (de setembre a juny)

Qui l’organitza?

• El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Pineda de Mar



Què s’obté en acabar el Ptt?

� Certificació de la formació rebuda i de les 

competències professionals adquirides.

� Reconeixement de la formació en la 

realització de les Proves d’Accés als Cicles 

Formatius de Grau Mig



AUXILIAR DE VENDES, 
OFICINA I ATENCIÓ AL 

PÚBLIC



Tècniques bàsiques de comercialització



Preparació de comandes



Atenció al client



Tècniques administratives  
bàsiques



Tècniques bàsiques de comunicació



Aula de vendes



AUXILIAR EN 
MUNTATGES 

D’INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES D’AIGUA I 

GAS



Instal�lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques



Fontaneria



Instal�lació de telecomunicacions



Aula de muntatges
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