
Formació 
professionalitzadora

Agricultura, vivers i 
jardins

Autonomia personal i 
integració social i 

comunitària

Tutoria i atenció 
personalitzada, 

acompanyament i 
orientació acadèmica i 

professional 

Treballs de 
manteniment, pintura i 
construcció

Serveis de 
restauració

Servei 
d’oficina

● Alimentació saludable
● Cura d’un mateix
● Serveis a la comunitat
● Projectes personals

● Competències bàsiques i 
transversals necessàries per a la 
vida diària, per l’aprenentatge al 
llarg de la vida i per al món 
laboral.

● Participació en el Pla 
d’Educació per a la 
Sostenibilitat 
(Escola Verda)

● Treball insterdisciplinar amb 
propostes col·laboratives 
(cooperatives d’alumnes)

● Definició i 
seguiment 
d’objectius 
personalitzats 

● Construcció 
de l’itinerari 
personal 
d’inserció

● Participació 
en activitats 
esportives

Dos cursos 
acadèmics 

Dels 16 als 21 anys

● Treball conjunt amb les famílies

● Coordinació amb altres serveis 
de l’entorn.

● Participació en 
activitats d’entorn 
per a la inclusió a la 
comunitat..

Participació democràtica i 
autònoma.



Transició a la 
Vida Adulta 

(NEE)

El perquè de la TVA

● Per projectar-te cap a la vida 
adulta amb el màxim de 
garanties possibles. 

● Per obtenir experiències i 
oportunitats que t’obren la porta 
al futur en els entorns laboral, 
ocupacional i comunitari.

Per això, proposem una formació 
integral que incideix en:

● Ajustament personal i social
● Competències clau 

professionalitzadores. 

Això ens permet valorar les 
potencialitats de l’alumnat, i -d’aquesta 
manera- orientar el seu itinerari 
formatiu i millorar la seva ocupabilitat.

En finalitzar l’etapa disposaràs del teu 
propi itinerari personal d’inserció. 
Aquest serà l’instrument que et 
permetrà fer realitat el teu projecte de 
vida. 

Itinerari Personal 
d’Inserció

Efectes
● Amb la Transició a la Vida Adulta 

potenciem les competències 
personals, socials i professionals 
que permeten a l’alumnat una 
adequada inserció en el món 
laboral o ocupacional, i una vida 
personal i social el més 
independent possible. 

Per més informació:
669 479053
977 597220

https://agora.xtec.cat/esc-verge-cinta/categoria/
tva/

https://agora.xtec.cat/esc-verge-cinta/categoria/tva/
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