
 
Obre la porta a 
l’FP,fes un PFI! 

 

Què t’ofereix el PFI? 
 

• Una bona opció sino has aprovat 

l’ESO, i tens entre 16 i 21 anys. 

• Ara pots decidir a quina professió 

et vols dedicar! 

• Una formació d’un curs  

Acadèmic 

 

PerquèferunPFI? 

 
 
 
 
 

  

• L’equip docent t’acompanyarà i 

t’orientarà de manera 

individualitzada. 

• Aprendràs a treballar en equip,a 

ser més autònom/a i responsable. 

• Treballaràs el propi creixement 

personal. 

Com aprendràs?
 

 

 

 
 

Com aprendràs? 
 

• Grups reduïts 

 

 
 

• Projectes amb l’entorn 

 

 
 

• Formació a les empreses 

 

 

 
 

 

Quins perfils PFI s’o
al PTT del Baix Maresme
 

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 

públic.

• Auxiliar

restauració.

 
 
 
Si fas el perfil Auxiliar de 
vendes oficina i atenció al 
públic
 

• Realitzar operacions auxiliars de 

comercialització

atge de productes i mercaderies

• Atenció al client

• Tractament de dades relacionant, criteri 

comercial i d’

 
 
 

Quins perfils PFI s’ofereixen 
al PTT del Baix Maresme? 

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 

públic. 

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 

restauració. 

el perfil Auxiliar de 
vendes oficina i atenció al 
públicaprendràs a..  

Realitzar operacions auxiliars de 

comercialització,marxandatge,emmagatzem

atge de productes i mercaderies ...  

Atenció al client. 

Tractament de dades relacionant, criteri 

comercial i d’imatge. 



Què podràs fer després? 

Un cicle formatiu de grau mitjà 

Cursar el GESO a les Escoles d’Adults 

Treballar  com a auxiliar amb un 

certificat professional de nivell 1. 

 

 

 

 

Si fas el perfil Auxiliar 
d’hoteleria: cuina i serveis 
de restauració aprendràs a..  
 

• Preparar i conservar elaboracions 

culinàries senzilles. 

• Presentació d’aliments i begudes en 

establiments de restauració. 

• Processos de servei i atenció al client. 

 
 
Què en pensen els joves? 

 

 

 

 

El recomanem a joves com 

tu. 

 

Una formació ben 

valorada! 

 

 

 

•
Informa't a la seu del PTT 

 

Telèfon

                   

 

El PFI en imatges 
 

 
 
 
 

 

Vols inscriure’t... 
 

• Per a la preinscripció i matrícula  

Informa't a la seu del PTT  

 

Pla de 

Transició 

al Treball 

Baix Maresme. 

Perfil de vendes: Av Ferran Fabra, 1. Alella 

Perfil de cuina: Pare Claret, 99. Montgat 

 

Telèfon: 935553912/667279982 

                   Mail: a8960286@xtec.cat 

 


