CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019
Dates

Publicació oferta

11 de maig
del 14 al 25 de
maig (ambdós

Presentació sol·licituds

inclosos)

Programes de formació i inserció

Pla de Transició al Treball

Fases

14 de maig al 1 de
juny

Entrevistes d’orientació i valoració
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la
puntuació provisional
Termini de reclamació a les llistes baremades
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la
puntuació definitiva

4 de juny
Del 5 al 7 de juny
11 de juny

Publicació de l’oferta final

2 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès

2 de juliol

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:
1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l'alumne o alumna.
3. Quan l’adreça que consta al DNI no és el domicili actual, cal portar el certificat
d’empadronament de l’Ajuntament.
4. Document on consti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o
que s’està fent (s’ha de demanar al centre educatiu on heu estat estudiant).
5. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
Només alumnat menor d'edat:
6. Original i fotocòpia del llibre de família (només full de l’alumne).
7. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal

Període de matrícula

Del 3 al 10 de setembre de 2018

A qui s’adreça?


A joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de Graduat en
ESO

Programes de formació i inserció

Pla de Transició al Treball

Què trobaràs?


Assessorament i pla d’atenció personalitzat



Orientació professional i recursos per a la inserció laboral i educativa



Formació general i formació professional elemental

Quina formació es dóna?


Formació professional elemental. Inclou hores de pràctiques en
empresa (FCT)



Formació general per a la millora de les competències bàsiques
necessàries en el món del treball i en la vida quotidiana.

Perfils professionals del PTT GARROTXA


Auxiliar en comerç i atenció al públic



Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració



Auxiliar en fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Quant dura?


Un curs escolar 1000 h

En acabar, què es pot fer?


Estudiar (un cicle formatiu, formació ocupacional,...)



Treballar

 Si vols més informació:
Av. Sant Joan les Abadesses, 20-22 d’Olot

 972 26 66 12
b7960003@xtec.cat
http:// www.pttgarrotxa.blogspot.com/

Horari d’atenció al públic: de 9.00h a 13.00h (visites concertades)

