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PFI-PTT Arenys de MarFormació professional

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
En aquest programa, aprendràs:
• Tècniques bàsiques de comercialització.
• Atenció al client.
• Preparació de comandes i venda de productes.
• Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

AUX EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES
En aquest programa, aprendràs:
• Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats.
• Instal·lació d’elements de fusteria i moble.
• Acabats bàsics de la fusta.
• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Treballar com auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic en 
establiments comercials, oficines, etc.

Treballar com auxiliar de fusteria en empreses dedicades a la fabricació 
de mobiliari i d'elements de fusteria, i a l'aplicació de productes 
d'acabat en general.

Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mig 
de la família professional que t'agradi si aproves la PACFGM (Prova 
d'Accés a Cicles Formatiu de Grau Mitjà) o anar a l'Escola d'Adults per 
treure't el Graduat en l'ESO.

I en acabar pots...
AUXILIAR EN TREBALLS DE 
FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES



Estructura del Programa de Formació i 
Inserció - Pla de Transició al Treball
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ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZATORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZATORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

 INFORMACIÓ I MATRICULA
PIF-PTT Arenys de Mar
Centre Cultural Calisay
Riera Pare Fita, 31
Telèfon 93 795 95 02

Què és el PTT?
És un programa formatiu per proporcionar formació en un àmbit 
professional a joves que han finalitzat l'ESO sense graduar.

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 que volen formar-
se en una professió com a auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic o auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.

Què hi trobaràs ?
Assessorament i pla d’atenció personalitzat.
Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i 
educativa.
Formació general i formació professional en un perfil 
específic.

Quina durada té?
Un curs escolar (del mes de setembre al mes de juny).
Seguiment posterior durant un any per facilitar la continuïtat 
formativa i la inserció laboral.

Qui l’organitza?
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d'Arenys de Mar, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

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.
Accés a treure's el Graduat de l'ESO a l'Escola d'Adults, a 
menors de 18 anys.


