
                                   

                     

 

  

 
 

Formació professional en un perfil específic 
T’iniciaràs en les tasques corresponents a un primer 
nivell de qualificació en la professió que has escollit. 

Inclou pràctiques en empreses. 

 
Formació general 

Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor 
personalment i professionalment i per continuar la teva 
formació. Conté: coneixement de l’entorn, recerca de 

feina, tècniques de comunicació i matemàtiques 
aplicades. 

 

Programa de formació i inserció  
Pla de Transició al Treball 

 
 AUXILIAR DE PASTISSERIA I 

FORNERIA 

 

 
 AUXILIAR DE MUNTATGE I 

MANTENIMENT D’EQUIPS 
INFORMÀTICS  

 

 

Què és el PTT? 
 
 Es una modalitat de Programa de formació 

i inserció 
 Objectiu: proporcionar formació en un 

àmbit professional a joves que han 
finalitzat l’ESO sense graduar .  

Quina formació rebràs? 

  A qui s’adreça? 
 

 A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que 
no tenen el GESO (Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria) i volen formar-se en 
una professió. 

Quina durada té? 
 

 Un curs acadèmic (setembre a juny). 
 
 

Qui l’organitza? 

 

 El Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya , l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació 
de Barcelona amb el suport del Fons 
Social Europeu. 

 
 

  Què trobaràs ? 
 

 Assessorament i pla d’atenció personalitzat  
 Orientació personal i recursos per a la 

inserció laboral i educativa 
 Iniciació en una professió de manera pràctica 
 Un primer contacte amb el món laboral  

 

Per a         Què s’obté en acabar el  PTT? 

 
 

 Obtens una certificació de la formació rebuda i 
de les competències professionals adquirides.  
 
 

 Et facilita la realització de les Proves d’Accés 
al Cicles Formatius de Grau Mitjà i l’accés a  un 
Centre de Formació d’Adults  per treure’t el 
Graduat en Secundària 
 

 

 
  

 



                                   

                     

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: PFI-PTT  
1a avaluació 2a  i 3a  avaluació 

Fins 1 any després 
setembre-desembre gener-juny 

 
 

 
MÒDULS de formació professional  

Inclou un mínim de 180 hores de pràctiques en empresa 
 

 
Acompanyament i seguiment de la 
inserció laboral i educativa segons 

itinerari personal de cada jove 

 
MÒDULS de formació general 

 

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 

 

Formació professional 
 

 
En aquest programa aprendràs a: 
Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques 

auxiliars de preparació, processament i 

emmagatzematge de matèries primeres i 

producció en indústries alimentàries, així com 

operacions auxiliars de preelaboració, elaboració 

i presentació de pastisseria i forneria. 

 

 

Formació professional 
 

 
En aquest programa aprendràs a: 
Aquests estudis capaciten per dur a terme 

operacions auxiliars de muntatge i manteniment 

de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes 

de comunicació de dades. 

Preinscripció telemàtica 
PFI - PTT de SVH 

Dates: del 25 de maig al  05 de juny del 2020  
Descarregar sol·licitud de preinscripció a l’enllaç: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/     
i enviar-la per correu electrònic a:    a8960272@xtec.cat 

 

 

Pla de Transició al Treball de Sant Vicenç dels Horts 
C/ Mestre Ramon Camps, 5, 1r pis.  

 
Pel curs 2020-2021  la Preinscripció serà telemàtica. 

En cas que no es pugui realitzar, s’ha de demanar cita 
prèvia a l’Institut Gabriela Mistral per presentar-la. 

            

 
I en  acabar pots… 

 
 
Treballar com auxiliar de pastisseria i forneria. 
 
Treballar com auxiliar de muntatges i manteniment 
d’equips informàtics 
 
 
 
Continuar la formació i matricular-te a un cicle 
formatiu de grau mitjà de la família professional que 
t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà) o a un Centre de 
Formació d’Adults per treure’t el Graduat en 
Secundària (GESO). 

 

 

Per a més informació 
 600 47 02 46 
 936 56 00 00 

INS GABRIELA MISTRAL C/Osca95 105, 

08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona 
Telèfon: 936 56 00 00 

 

 

mailto:a8960272@xtec.cat
https://www.google.com/search?q=INS+GABRIELA+MISTRAL&rlz=1C1GIWA_enES690ES690&oq=INS+GABRIELA+MISTRAL&aqs=chrome..69i57j0l6j69i61.3134j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enES690ES690&sxsrf=ALeKk00vtBCu5YXWtZKxbVTqP90J4QcYDQ:1589881864383&q=ins+gabriela+mistral+tel%C3%A8fon&ludocid=17235408765091193767&sa=X&ved=2ahUKEwj8nou-07_pAhW-AmMBHaGrCXIQ6BMwF3oECBMQAg
https://www.google.com/search?q=INS+GABRIELA+MISTRAL&rlz=1C1GIWA_enES690ES690&oq=INS+GABRIELA+MISTRAL&aqs=chrome..69i57j0l6j69i61.3134j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

