
1a avaluació

MÒDULS de formació professional
Inclou un mínim de 180 hores 

de 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

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI-PTT FORMACIÓ PROFESSIONAL I EN ACABAR ES POT…

2a i 3a avaluació Fins un any després

AUXILIAR DE 

FABRICACIÓ MECÀNICA 
I D’AJUST I SOLDADURA

AUXILIARS D’HOTELERIA:  

CUINA I SERVEIS 
DE RESTAURACIÓ

En aquest programa s’aprenen:
Operacions bàsiques de mecanització, 
muntatge i soldadura per a la 
fabricació mecànica amb materials 
fèrrics, no fèrrics i plàstics, així com 
tasques de manteniments industrials 
i reparació de motors.

En aquest programa s’aprenen:
A realitzar amb autonomia operacions 
bàsiques de preparació i conservació  
d’elaboracions culinàries senzilles en 
l’àmbit de la producció en cuina i la 
presentació d’aliments i begudes, 
assistint en els processos de servei i 
d’atenció al client.

Treballar com:

Continuar la formació en un cicle formatiu de Grau Mitjà de la família 
professional que es triï, si es supera la PACFGM (Prova d'Accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà) o l’accés a un centre de formació d’adults 
per aconseguir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura en tallers 
de mecanització, mecànica, manteniments industrials,  
construcció i muntatge d’elements i estructures metàl·liques.

Auxiliar d’hoteleria en cuina i serveis de restauració,  cambrer 
de sala o bar-cafeteria, bàrman, ajudant de cuina en establiments 
de restauració. També, en un economat d’unitats de producció 
i servei d’aliments i de begudes.

Pla de Transició al Treball
Av. Icària, 7-9
Masia el Molí. Edi�ci Vell
08170 Montornès del Vallès
Telèfon: 93 572 14 22
a/e: a8960099@xtec.cat

Període de preinscripció 
Del 25 de maig al 5 de juny

Telemàticament: a8960099@xtec.cat
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QUÈ S’OBTÉ EN ACABAR EL  PTT?
• 

i de les competències professionals adquirides. 

• La possibilitat de fer les Proves d’Accés
al Cicles Formatius de Grau Mitjà
i l’accés a un Centre de Formació d’Adults
per aconseguir el graduat en Educació
Secundària Obligatòria (GESO)

Programa de formació i inserció 
Pla de Transició al Treball (PTT)

AUXILIAR DE 

FABRICACIÓ MECÀNICA 
I D’AJUST I SOLDADURA

AUXILIARS D’HOTELERIA:  

CUINA I SERVEIS 
DE RESTAURACIÓ

Pla de
Transició
al Treball
Montornès 
del Vallès

És una modalitat de programa de formació i inserció que té l’objectiu 
de proporcionar formació en un àmbit professional.

A QUI S’ADREÇA?
A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria i que volen treballar 
i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

QUÈ TROBEN ELS JOVES?
• 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.

QUINA DURADA TÉ?
Un curs acadèmic (setembre a juny).

QUI L’ORGANITZA?
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
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