
 
 

 
 

 

����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 
 

����A qui s’adreça? 

A joves entre 16 i 21 anys que no tenen el Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) 

�Quina formació rebràs? 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
420h a l’aula/taller + 180h pràctiques  

FORMACIÓ GENERAL 

400h (inclou 35h de PRL) 

Orientació, tutoria i assessorament personalitzat 

����Què faré a la formació professional? 
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles 
 

Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats. 
Instal·lació d’elements de fusteria i moble. 
Acabats bàsics de la fusta. 
Projecte Integrat 
180 hores de pràctiques en empreses del sector. 
 
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
Tècniques bàsiques de comercialització 
Atenció al client  
Preparació de comandes i venda de productes 
Ofimàtica i Tècniques administratives bàsiques 
Projecte Integrat 
180 hores de pràctiques en empreses del sector. 
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Programa de formació i inserció 
Pla de Transició al Treball 

 

����Quina durada té? 
Un curs acadèmic (de setembre al mes de juny) 

����Què faré a la formació general? 
����Formació General  Els dos perfils 

 

Recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per 
continuar la teva formació: estratègies i eines de comunicació, entorn social i 
territorial, estratègies i eines matemàtiques, incorporació al món professional, 

tutoria i prevenció de riscos laborals. 

�Què s'obté en acabar el  PTT? 
 

Obtens una certificació de la formació rebuda i de les competències 
professionals adquirides que et permet treballar com auxiliar en el perfil 
en el que t’hagis format. 
Et facilita la realització de les Proves d’Accés als CFGM durant el Ptt i si 
l’aproves pots fer un Cicle Formatiu el curs següent. 
Et facilita l’accés a una Escola d’Adults per treure’t el Graduat en ESO. 

 
 PFI – PTT 

(Formació General i Professional) 
Escola d’Adults: 

Graduat ESO 

Cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM) 

Món laboral i formació permanent 

 Prova d’accés 

Certificació acadèmica  
i professional 

 



 

 
 

comença 
el teu itinerari 
professional  
el PTT�  
t’ho facilita!  
 

 

 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Ensenyament  

     

����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. 

����A on puc trobar el Ptt d’Arenys de Mar? 
 

Ptt Arenys de Mar 
Edifici Cultural Calisay 
Riera Pare Fita,31 08350 Arenys de Mar 
Telèfon: 937959502 
 

Auxiliar en treballs de fusteria i 
instal·lació de mobles���� 

 

Programa de formació i inserció 
Pla de Transició al Treball 
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Pla de Transició al Treball 

Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic���� 

 

 

����Quan haig de fer la preinscripció? 
 

Presentació de sol·licituds al Ptt d’Arenys de Mar: 
Del 15 al 26 de maig del 2017 de les 9h a les 14h 

El Ptt és un recurs possibilitador d’èxit per a: 
1. La transició al món laboral 
2. La continuïtat formativa 
 


