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Què és el  PFI-PTT ?

Recurs específic i possibilitador d’èxit,  

per a: 
  ► Fer una TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL: facilitar l'aprenentatge 

imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors 

condicions i una titulació professionalitzadora de nivell bàsica.

 ► Continuar FORMANT-SE: proporcionar la possibilitat 

d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar 

estudis de formació professional. 

         

 

Per a joves entre 16 i 21 anys que no 

tenen el graduat en  ESO



SÓN L’INICI D’UN ITINERARI PROFESSIONAL

ESO
Accés a les escoles 

d’adults

Cicles formatius de 
grau mitjà
(CFGM)

Títol GESO

Cicles 
Formatius de 
Grau Superior

(CFGS)

Prova d’accés 

PFI-PTT
Mòduls  de formació 
professional i general

Certificació acadèmica 
i professional

Món laboral  i 
formació permanent

Sense 
graduat 

ESO



MÒDULS 
DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL 

MÒDULS OBLIGATORISEstructura:

MÒDULS 
DE FORMACIÓ GENERAL

   Inclouen: 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
TEÒRICA I PRÀCTICA 

PREVENCIÓ EN RISCOS 
LABORALS

PRÀCTIQUES EN EMPRESA 
(FCT):180 H . 

PROJECTE INTEGRAT (PI) 40H

Inclouen: 

MF 1: ESTRATÈGIES I EINES DE 
COMUNICACIÓ 

MF 2: ENTORN SOCIAL I 
TERRITORIAL 

MF 3: ESTRATÈGIES I EINES 
MATEMÀTIQUES 

MF 4: INCORPORACIÓ AL MÓN 
LABORAL

Formació en Centres de Treball (180h pràctiques 
en empresa)

TUTORIA INDIVIDUAL I GRUPAL

Formació complementària de reforç i aprofundiment



PTT BERGA: AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC

• Ofimàtica
• Atenció al client
• Marxandatge
• Preparació de comandes
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SORTIDA PROFESSIONAL

• Dependent/a, atenció al client en la venda de productes
• Operador/a
• Preparador/a de comandes
• Auxiliar de tasques administratives i de comunicació
• Auxiliar d’arxiu



PTT PUIG-REIG: AUXILIAR DE VIVERS i JARDINS

• Tasques auxiliars en cultius, producció de planta en hivernacles o  
   en centres de jardineria
•  Col·laboració en la preparació del terreny i en la implantació i 
   manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
•  Cultivar un hort ecològic, rebre i condicionar flors i plantes per 
   centres ornamentals. 

SORTIDA PROFESSIONAL
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Organització

Quant dura?

1 curs escolar

El PTT té una durada de 1000 hores

de setembre a juny

Com són els grups?
Entre 15 i 17 persones, per perfil professional

Joves d’entre 16 i 21 anys



 CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

PER A QUÈ SERVEIX FER UN PTT?

▪ Acredita la formació rebuda i les competències professionals

▪ Permet obtenir un certificat de professionalitat (Dep. de Treball) 

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ:

      1.-Accés a cicles formatius de grau mig:
- Cal obtenir una nota mitjana del PTT igual o 

superior a 5.
- Cal obtenir a cada un dels àmbits d’aprenentatge 

una nota igual o superior a 4.

2.-Matricular-se als cursos de GESO de les Escoles 
d’Adults, sense tenir els 18 anys complerts



Què haig de fer si em vull apuntar?

Període de preinscripció: del 2 al 13 de maig 
● Matrícula del 4 al 15 de juliol.

Es requereix la documentació següent:

•  Full de preinscripció 
•  Original i fotocòpia del DNI/NIE o Passaport de 
l’alumne i del tutor/a legal *

•  Original i fotocòpia de la TSI 
•  Original i fotocòpia del llibre de família *
•  Certificat d’estudis 

* Alumnes menors d’edat



La preinscripció serà presencial amb cita prèvia. Cal demanar cita al 
mail del PTT al que l’alumne es vol preinscriure en primera opció. 

• PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Tel. 670.242.734 (Elena Roqueta) a8960385@xtec.cat. Telecentre Berga. C/ Sardana, 24. Berga

            Institut Guillem de Berguedà. Camí de Pedret, 2. Berga 
https://agora.xtec.cat/iesguillembergueda/

• PTT  Auxiliars de vivers i jardins
Tel. 654.105.631 (Josep Casafont) a8960378@xtec.cat. Aules Educa’t. Avinguda 1 d’octubre, 5.

Institut Puig-Reig. Avinguda 1 d’octubre, 3. Puig-Reig. 

http://inspuig-reig.cat/
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

   

Sigueu Benvinguts i Benvingudes al... 

PTT
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