Quina formació rebràs?
▪

Formació professional:
t’iniciaràs en les tasques corresponents a la
professió que has escollit. Faràs pràctiques
en empreses.

obtindràs recursos per desenvolupar-te a
nivell personal i professional i per continuar
estudiant.
Estudiaràs
matemàtiques
aplicades,
tècniques
de
comunicació,
coneixement de l’entorn i recerca de feina.

Presentació sol·licituds al
PTT GARROTXA

Del 13 al 24
de maig

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud

de preinscripció:

A qui s’adreça?
▪

A nois i noies, d’entre 16 i 21 anys, que no
tenen el títol d’ESO

▪

Formulari de sol·licitud d’inscripció.

▪

Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport
de l'alumne o alumna.

▪

Quan l’adreça que consta al DNI no és el
domicili
actual,
cal
portar
certificat
d’empadronament de l’Ajuntament.

▪

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).

▪

Original i fotocòpia
sanitària individual)

Quina durada té?
▪

Un curs escolar ( 1000 h.)

On et pots preinscriure?

de

la

TSI

(targeta

A l’Avinguda Sant Joan les Abadesses, 20-22
d’Olot

Només per l’alumnat menor d'edat:

Horari d’atenció al públic: de 9:00 a 13:00 h.

▪

Original i fotocòpia del llibre de família
(només full de l’alumne)

Per més informació:

▪

Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport
del pare, mare o tutor/a legal.

www.pttgarrotxa.blogspot.com
 Tel. 972 26 66 12
Adreça electrònica: b7960003@xtec.cat

Període de matrícula

Del 2 al 6
de setembre

Programes de formació i inserció.

Formació general:

Pla de Transició al Treball Garrotxa

▪

AUXILIAR DE
COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2019-2020

AUXILIAR EN
FABRICACIÓ MECÀNICA I
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

AUXILIAR
D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE
RESTAURACIÓ

AUXILIAR DE COMERÇ I
ATENCIÓ AL PÚBLIC
En aquest programa, aprendràs:
1.

Operacions auxiliars a la venda: gestió de
magatzem, reposició de productes, caixa i altres

2.

Aparadorisme

3.

Marxandatge

4.

Tècniques de comunicació i atenció al client

AUXILIAR DE FABRICACIÓ
MECÀNICA I INSTAL·LACIONS
ELECTROTÈCNIQUES
En aquest programa, aprendràs:
1.

Operacions de fabricació i muntatge: tornejar, llimar,
soldar, tallar, perforar

2.

Instal·lacions elèctriques i domòtiques d’habitatges i
locals

AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I
SERVEIS DE RESTAURANT I BAR
En aquest programa, aprendràs:
1.

Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris

2.

Elaboració culinària bàsica

3.

Tècniques elementals de servei.

4.

Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.

3. Reparació d’instal·lacions elèctriques i domòtiques
4. Serralleria i treball PVC

I EN ACABAR POTS. . .
Treballar com a:
-

Reponedor/reponedora

-

Auxiliar d’informació

-

Venedor/venedora

-

Auxiliar de magatzem

Treballar com a:

Treballar com a:

-

Auxiliar en un taller de mecanització

-

Ajudant/a de cuina.

-

Ajudant d’instal·ladors elèctrics

-

Ajudant/a de cambrer/a.

-

Peó de la indústria metal·lúrgica

... O BÉ
Continuar la teva formació cursant un cicle formatiu de grau mig, fent cursos ocupacionals, o estudiant per obtenir el títol d’ESO.
Rebràs una certificació de la formació rebuda que et facilitarà l’accés a estudis posteriors.

