
  
 

 
MÒDULS de formació professional en un 

perfil específic 
Inclou entre 200 i 250 hores de pràctiques en empresa 

(FCT) 
 
 

MÒDULS de formació general  per a la millora de 
les competències bàsiques necessàries en el món laboral 

i en la vida quotidiana 
 

 

          
AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I 

ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 

 
 

AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA 
I  INSTAL·LACIONS  ELECTROTÈCNIQUES 

 

 
 

AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS 
DE RESTAURACIÓ 

 

 
 

 Què és el PTT? 
 
• És un programa formatiu  per 

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 escolar (setembre a juny). 
 

Qui l’organitza? 
 
� El Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Granollers, amb la col· laboració de la 
Diputació de Barcelona. 

 

  Què 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 

Per a         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 al Cicles Formatius de 
Grau Mig. 
 

     Organitza:  

  

 

Col· labora:     



  

        Per a més informació  
 
     T. 93 93 849 98 88 

ESTRUCTURA DELS PROGRAMES PER A JOVES MAJORS DE 16 ANYS SENSE EL GESO: PTT  

1a avaluació 2a  i 3a  avaluació Fins 1 any després 
setembre-desembre gener-juny 

 
 

 
MÒDULS de formació professional   

Inclou entre 200 i 250 hores 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 

 

FFFooorrrmmmaaaccciiióóó   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallliiitttzzzaaadddooorrraaa   
 
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR      DDDEEE   VVVEEENNNDDDEEESSS,,,   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   III   
AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓ      AAALLL   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCC   
 
En aquest programa aprendràs a: 
 
 
. Operacions auxiliars a la venda: gestió de  
  magatzem, preparació de comandes, reposició   
  de productes, caixa. 
. Tècniques administratives d’oficina. 
. Tècniques de comunicació i atenció al client. 
 
 
 

FFFooorrrmmmaaaccciiióóó   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallliiitttzzzaaadddooorrraaa   

      
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDDEEE   FFFAAABBBRRRIIICCCAAACCCIIIÓÓÓ   
MMMEEECCCÀÀÀNNNIIICCCAAA   III   IIINNNSSSTTTAAALLL···LLLAAACCCIIIOOONNNSSS   
EEELLLEEECCCTTTRRROOOTTTÈÈÈCCCNNNIIIQQQUUUEEESSS   
 
 En aquest programa aprendràs a: 
 
. Operacions bàsiques de torn i fresa. 
. Fabricació i mecanització de peces. 
. Soldar amb diferents tipus de soldadura. 
. Introducció al manteniment industrial. 
. Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
  elèctriques i domòtiques. 

 

CURS 2014- 2015 
Preinscripció i Matrícula a:  seu del PTT al 
Centre Vallès, c/ Veneçuela, 86 de Granollers.  

Pla de Transició al Treball Granollers  
Tel.: 93 849 98 88 

      Horari atenció : De dilluns a divendres, de 8.30 h a 15.00 h. 

I en  acabar pots…  
 
- Treballar  com a  dependent/a, teleoperador/a, caixer/a, 
auxiliar administratiu/va i a informació/atenció al client. 
 
 
- Treballar  com a peó de la indústria metal·lúrgica, 
muntador/a de màquines i eines, auxiliar de manteniment 
industrial i operari/a d'instal·lacions elèctriques. 
 
- Treballar  com a ajudant/a de cuina, ajudant/a de 
cambrer/a,   ajudant/a de compres i emmagatzematge. 
 
- 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 Formatius 
de Grau Mitjà). 

 
 FFFooorrrmmmaaaccciiióóó   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallliiitttzzzaaadddooorrraaa   

 
   AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDD’’’HHHOOOTTTEEELLLEEERRRIIIAAA:::    CCCUUUIIINNNAAA   III   
SSSEEERRRVVVEEEIIISSS   DDDEEE   RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAANNNTTT      III      BBBAAARRR   
 
En aquest programa aprendràs a: 
 
 . Preelaboració d'aliments. 

. Prep   . Preparació i presentació d'elaboracions  
              culinàries senzilles. 
             . Assistència al servei. 
Prepa   . Preparació i presentació de begudes senzilles i  
Me         menjars ràpids.  
             . Normes bàsiques de manipulació, preparació i  
              conservació d'aliments i  begudes. 


