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MÒDULS OBLIGATORIS�

 
MÒDULS A: 
Formació professional elemental en un perfil 
específic. Inclou entre 200 i 225 hores de pràctiques 
en empresa (FCT) 
 
 
MÒDULS B: 
Formació general per a la millora de les 
competències bàsiques necessàries en el món laboral 
i en la vida quotidiana 
 
 
El fet de cursar els mòduls obligatoris et permet, si 
vols, matricular-te als MÒDULS VOLUNTARIS 
(mòduls C),  en un centre educatiu del territori: 
 
MÒDULS C: 
Opcionalment, formació per a l’obtenció del GESO 
 

�

 

Pla de 
Transició 
al Treball 
 

Sant Cugat del Vallès 

Jove !!! 
Inicia un itinerari 

professional 
 

���� AUXILIAR EN MUNTATGE I 
MANTENIMENT D’EQUIPS 
MICROINFORMÀTICS 

�

���� AUXILIAR EN VIVERS I 
JARDINS  

�

���� AUXILIAR D’OFICINA, 
VENDES I ATENCIÓ AL 
PÚBLIC 

Què és el PTT? 
 
� És una tipologia de  programes de 

qualificació professional inicial (PQPI).�

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 que, a curt termini, 
volen treballar i/o cursar  un cicle formatiu de 
grau mitjà 

Quina durada té? 
 
� Mòduls obligatoris: En el PTT 

Un curs escolar (d’octubre a juny). 
 

Mòduls voluntaris per a l’obtenció del 
GESO: Es poden cursar, en paral·lel o 
posteriorment, en centres educatius del 
territori.�

�
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació�

 
�

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

Generalitat de Catalunya  i 
l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, amb el suport del Fons Social 
Europeu. 

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 

Quina formació rebràs? 

Per a què serveix  el PQPI? 
 
- Certificat acadèmic que permetrà l’accés als 
CFGM si supera el conjunt dels mòduls obligatoris 
del PQPI, 
- Certificat de professionalitat, si supera els 
mòduls professionals específics corresponents 
(superi o no el conjunt dels mòduls obligatoris del 
PQPI), 
- Certificat acadèmic on constaran els mòduls 
professionals que ha superat i les competències 
que ha acreditat, cas que no superi els mòduls 
obligatoris del PQPI 



�

Per a més informació 
 
� 010 
� 900 15 11 76�

ESTRUCTURA DEL PQPI-PTT EN FASES 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 
octubre-

desembre gener-juny Fins 1 any després 

  
 
 

MÒDULS A 
Formació professional 

específica. 
Inclou 200 225 hores 

pràctiques en empresa�
MÒDULS B 

:  
.  Desenvolupament i 
recursos personals 
.  Coneixement de l’entorn 
social i professional 
.  Aprenentatges 
instrumentals bàsics 

 
Acompanyament i 
seguiment de la 
inserció laboral i 
educativa 

Formació professional   específica      
   
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDD’’’OOOFFFIIICCCIIINNNAAA,,,   VVVEEENNNDDDEEESSS   III   
AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓ   AAALLL   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCC   
�

En aquest programa, aprendràs: 
 
1. Operacions auxiliars a la venda: gestió de 

magatzem, reposició de productes, caixa  i altres 
 
2. Tècniques administratives d’oficina 
 
3. Tècniques de comunicació i atenció al client 

Formació professional   específica 
�

AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   EEENNN   VVVIIIVVVEEERRRSSS   III   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS  
�

En aquest programa, aprendràs: 

1. Producció i manteniment de plantes en vivers i 
centres de jardineria. 

 
2. Instal·lació de jardins, parcs i zones verdes. 
 
3. Manteniment de jardins, parcs i zones verdes. 

 

I en  acabar pots… 
 
Treballar com auxiliar de vendes oficina i atenció al 
públic en establiments comercials, oficines, etc. 
 
Treballar com auxiliar en vivers i empreses de 
jardineria. 
 
Treballar realitzant operacions en el muntatge i 
manteniment d’equips informàtics i amb tecnologies de 
la informació. 
 
Continuar  la formació i matricular-te a  un cicle 
formatiu de grau mig  de la família professional que 
t'agradi si compleixes els requeriments 
 

CURS 2012-2013 
Preinscripció: del 21 de maig al 1 de juny de 
2012 
Matrícula : del 3 al 13 de setembre de 2012 

�

      ���� Inscripcions: 
       PQPI-PTT de Sant Cugat del Vallès 

Casal Cultural de Mira-Sol 
C/ Mllorca 42. 
 � 671 093 488  � 626 481 170 
 � 600 403 017 

Formació professional específica  
   
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   EEENNN   MMMUUUNNNTTTAAATTTGGGEEE   III   
MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMEEENNNTTT   DDD’’’EEEQQQUUUIIIPPPSSS   
MMMIIICCCRRROOOIIINNNFFFOOORRRMMMÀÀÀTTTIIICCCSSS   
   
En aquest programa, aprendràs: 
 
1. Operacions auxiliars de muntatge d’equips 

microinformàtics 
 
2. Operacions auxiliars de manteniment de 

sistemes microinformàtics 
 
�� Operacions auxiliars de tecnologies de la 

informació i la comunicació�
�


