Què hi trobaràs?
T'ofereixen:
Assessorament i orientació
Iniciació en una professió de
manera pràctica
Primer contacte amb el món
laboral fent 180h de pràctiques
en empresa
Grups reduïts
Pla d'atenció individualitzat
Projectes d'intervenció en l'entorn

Qui l'organitza?
El Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya i
els Ajuntaments: El Masnou,
Mongat, Alella i Tiana; amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona

Orientació Tutoria
i Assessorament

Programa de Formació i Inserció
Pla de Transició al Treball

Fins a 1 any
després

Acompanyament i
seguiment de la
inserció formativa i/o
laboral segons
l'itinerari de cada jove

Preinscripció
del 2 al 13 de maig
Matrícula
del 4 al 15 de juliol
INS Alella. Avda Bosquet, 7.
Alella

935403110
935553912

PFI-PTT
Baix Maresme

Accés directe a
grau mitjà

Dilluns de 9:00h-13:00h i
16:00h-17:00h. Dimarts a
divendres de 9:00h a 14:00h
@ptt_baixmaresme
a8960286@xtec.cat

Institut Alella

PFI-PTT AUXILIAR
D’ACTIVITATS ESPORTIVES

QUÈ ÉS EL
PFI-PTT?
És un programa que:
Et facilita l'accés directe als
cicles de formació de grau mitjà
Et qualifica per a una professió
Milloren les teves possibilitats
d'accés al mercat del treball

A QUI
S'ADREÇA?
Joves de 16 a 21 anys que no
s'hagin graduat a l'ESO

QUINA
DURADA TÉ?
1.000h
Curs acadèmic (setembre a juny)

PFI-PTT AUXILIAR DE VENDES,
OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Mòdul de formació general
Mòdul de formació professional:
Tècniques bàsiques de
comercialització.
Atenció al Client.
Preparació de comandes i venda
de productes.
Ofimàtica i tècniques
administratives bàsiques.
Prevenció de riscos laborals.
180h pràctiques a l’empresa.

Mòdul de formació general
Mòdul de formació professional:
Accés d’usuaris i organització de
la instal·lació fisicoesportiva.
Assistència en l’organització
d’espais, activitats i repartiment
de material en la instal·lació
fisicoesportiva.
Operacions bàsiques de suport en
emergències en instal·lacions
esportives.
Primers auxilis.
Activitats esportives.
Prevenció de riscos laborals
180h pràctiques a l’empresa.

Què podràs fer
després?
Un cicle formatiu de grau mitjà.
Cursar GESO a les escoles d’adults.
Treballar com a auxiliar amb un certificat
professional de nivell 1

