Programa de formació i inserció
Pla de Transició al Treball
Pla d'Iniciació Professional

On faràs la formació?

INSTITUT ILLA DELS BANYOLS
c. Lo Gaiter del Llobregat, 121
08820 El Prat de Llobregat
Tel 93 370 62 11
www.insilla.net
insillabanyols@xtec.cat

Accessos a l’institut

Autobusos

Pla de Transició al Treball
Pla d'Iniciació Professional

P T T

Auxiliar d'hoteleria:
cuina i serveis de restauració

Auxiliar de fontaneria, calefacció i
climatització
Auxiliar de reparació i
manteniment de vehicles lleugers

Metro
Renfe

Programes de Formació i Inserció

Linia C2 Rodalies
Linia C10 de rodalies(Linia Aeroport)

Línia 65 i 165 des de Barcelona
Línia L10 des de St. Feliu de Llobregat
Línia L 70 i L78 des de St. Boi
Linia L80 i L81 (Barcelona-Prat-Gavà)
Linia L86 i L87 (Barcelona-Prat-Viladecans)

Qui l'organitza?

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i
l'ajuntament del Prat de Llobregat

Preinscipció i matrícula

Institut Illa dels Banyols,
C/ Lo Gaiter del Llobregat, 121-123; El Prat de Llobregat

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 10 AL 21 DE MAIG

P I P

Auxiliar d'operacions
aeroportuàries

Programa de formació i inserció
Pla de Transició al Treball
Pla d'Iniciació Professional
A qui s'adreça?
A joves, d'entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat
en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una
professió

Formació professional en el perfil de:

PTT d'auxiliar
d'hoteleria:
cuina i serveis
de restauració

PTT d'auxiliar
de fontaneria,
calefacció i
climatització

Què trobaràs?
Assesorament 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
Quina formació rebràs?
Mòduls de formació professional en un perfil específic: T'iniciaràs en
les tasques corresponents a un 1r nivell de qualificació en la professió que
has escollit. Inclou 180 hores de pràctiques en empreses del sector (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 matematiques aplicades

Quina durada té?
Un curs acadèmic de 1000 hores (de setembre a juny)

PTT d'auxiliar
de reparació i
manteniment
de vehicles
lleugers

PIP d'auxiliar
d'operacions
aeroportuàries

Què s'obté en acabar el PTT o el PIP?
Obtens una certificació de la formació rebuda i de les
competències professionals adquirides
Qualificacions professionals segons el perfil que s'hagi
cursat
Certificat del curs d'Accés a CFGM (CAM) que permet
l'accés a CFGM, complint uns requisits, i l'accés a un Centre
de Formació d'Adults per treure't el Graduat en Secundaria

I en acabar pots....
Treballar com auxiliar de l'especialitat en qualsevol centre de
treball del sector
Continuar la formació i matriculart-te a un cicle formatiu de
grau mitjà de la família professional que t'agradi o a un Centre de
Formació d'Adults per treure't el Graduat en Secundaria (GESO).

