
Què trobaràs?

 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

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 formació rebràs?

 Mòduls de formació professional en un perfil específic: T’iniciaràs en les  
tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has 
escollit. Inclou pràctiques en empreses  (FCT)

 Mòduls de formació general: Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor 
personalment i professionalment i per continuar la teva formació. Conté: 
coneixement de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i 
matemàtiques aplicades

 Obtens una certificació de la formació rebuda i de les competències
professionals adquirides 

 Et facilita la realització de les Proves d’Accés al Cicles Formatius de
Grau Mitjà i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el 
Graduat en Secundària
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Programa de formació i 
inserció    
Pla de Transició al Treball

Formació professional  en el perfil: 

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC

En aquest programa aprendràs a:

Realitzar operacions auxiliars a la
venda, tècniques administratives
d'oficina i tècniques de comunicació i
atenció al client.

Formació professional  en el perfil: 

AUXILIAR D'IMATGE PERSONAL:
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

En aquest programa aprendràs a:

Rentar i condicionar el cabell i el cuir
cabellut, realitzar muntatge per als canvis
de forma i inici del pentinat, aplicar 
tècniques de canvi de color del cabell,
realitzar serveis auxiliars d'estètica.

Formació professional  en el perfil: 

AUXILIAR DE FABRICACIÓ 
MECÀNICA I D'AJUST I 
SOLDADURA

En aquest programa aprendràs a:

Realitzar operacions bàsiques de la
fabricació mecànica, fer treballs de 
soldadura i fusteria metàl·lica i 

Què s'obté en acabar el PTT?



   

 Un curs acadèmic (de setembre a juny)

Quina durada té?

Programa de formació i    
inserció 
Pla de Transició al Treball

Qui l’organitza?

Programa de formació i inserció 
Pla de Transició al Treball
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Programa de formació i       
inserció
Pla de Transició al Treball 
Manresa
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Auxiliar en imatge personal: 

perruqueria i estètica 

Comença
el teu itinerari
professional
el PTT 
t’ho facilita!

Auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic 

Auxiliar de fabricació mecànica i 

d'ajust i soldadura 

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 El Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona

Preinscripció i matrícula

 Preinscripcions: del 25 de maig al 5 de juny de 2020
– Telemàticament a la web del Departament d'Educació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/

Cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, 
escanejada o fotografiada, al correu electrònic: a8960022@xtec.cat

– Excepcionalment, en cas de no poder realitzar el tràmit en 
suport informàtic, es podrà realitzar de forma presencial 
demanant cita prèvia a l'Insititut Lacetània de Manresa:

https://agora.xtec.cat/inslacetania/

 Per a més informació: 
Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO)
608 32 90 64 / a8960022@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/inslacetania/
mailto:a8960022@xtec.cat
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