
  

 

 
Formació professional en fabricació mecànica 

T’iniciaràs en les tasques corresponents a un
primer nivell de qualificació de fabricació mecànica 
i faràs 180 hores de pràctiques en empreses
(fabricació mecànica, soldadura, mecànica de 
vehicles,...) 

 
Formació general 

Obtindràs recursos per a desenvolupar-te millor 
personalment i professionalment i per a continuar
la teva formació: milloraràs el teu coneixement de 
l’entorn, la recerca de feina, les tècniques de 
comunicació i les  matemàtiques aplicades. I 
facilitarà el teu creixement personal. 

 

Obre la porta a  
l’FP! Fes un PFI! 

 

AUXILIAR DE FABRICACIÓ 
MECÀNICA I INSTAL·LACIONS 

ELECTROTÈCNIQUES 

 
 

 
 
 

Què és el PTT? 
 
• És una modalitat de Programa de 

formació i inserció. 

• Objectiu: proporcionar formació en un 
àmbit professional a joves que han
finalitzat l’ESO sense graduar. 

Quina formació rebràs? 

  A qui s’adreça? 
 

• A nois i noies d’entre 16 i 21 anys, que no 
heu aprovat l’ESO i voleu formar-vos en una 
professió. 

Quina durada té? 
 

• Un curs acadèmic (setembre a juny). 
 

Qui l’organitza? 

 

El Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

  Què trobaràs? 
 

• Assessorament i pla d’atenció personalitzat. 

• Orientació personal, acompanyament i 
recursos per a la inserció laboral i educativa. 

• Iniciació en una professió de manera 
pràctica. 

• Un primer contacte amb el món laboral. 

• Grups reduïts i participació en projectes amb 
l’entorn. Treball en equip. 

•  
Per a         Què obtens en acabar el  PTT? 

 

• Un creixement personal, major autonomia i 
sentit de la responsabilitat. 
 

• Una certificació de la formació rebuda i de les 
competències professionals adquirides.
(Certificat de professionalitat de nivell 1).  
 

• Pots accedir als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. 
 

• Pots cursar el Graduat en ESO als  Centres de 
Formació d’Adults, encara que no tinguis 18 
anys. 

 

 

 
  

 
  

Pla de 
Transició  
al Treball 
 
Vilafranca del Penedès 

Comença el teu  
ITINERARI PROFESSIONAL 

 



 

  Pla de Transició al Treball Vilafranca del Penedès 
  Av. Tarragona s/n.  Vilafranca  del Penedès 

 
93 817 17 19 / 626 656 872  

 
 
 

QUÈ EN PENSEN ELS JOVES ? 
 

CURS 2021- 2022 Preinscripció i Matrícula a:  
PTT Vilafranca del Penedès 
Institut Alt Penedès  Av. Tarragona s/n 
08720 Vilafranca del Penedès 
a8960023@xtec.cat  

 

Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021.  
Pots descarregar-te a l’enllaç l’imprès de sol·licitud: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/e/eststudis/pfi/ 
 i adjuntar-lo per correu electrònic a:  a8960023@xtec.cat 
O presentar-la presencialment a la seu del Pla de Transició al Treball
amb cita prèvia. 

 

 

 

I en  acabar pots…          

Treballar com auxiliar de mecànica o electricitat en 
tallers de maquinària, serralleries o en empreses 
instal·ladores i de manteniment d’edificis. 
 

Continuar la formació i matricular-te a un cicle 
formatiu de grau mitjà de la família professional 
que t'agradi. O bé en un Centre de Formació 
d’Adults per a obtenir el Graduat en Secundària 
(GESO). 
 

 
 

MÓN 
LABORAL
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FORMACIÓ 
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Formació professional 

AUXILIAR DE FABRICACIÓ 
MECÀNICA I INSTAL·LACIONS 
ELECTROTÈCNIQUES 
 
En aquest programa aprendràs a: 
 

• soldar de diferents formes. 

• utilitzar el torn, la fresadora i altres 
màquines i eines per tal de realitzar 
operacions bàsiques de fabricació 
mecànica, ajust i  muntatge. 

• realitzar Instal·lacions electrotècniques 
bàsiques. 

• prevenir riscos laborals. 
 

 

                                                                                                                     
 

  
de l’alumnat el 

recomanen a joves 
com tu! 

Una formació molt ben 
valorada! 

Projecte Vilabicis Solidàries 
 

Aprendràs mecànica de bicicletes recuperant 
bicicletes en desús donades per particulars 
que es cediran a persones amb dificultats de 
transport per arribar al seu lloc de treball o 
centre de formació a través de cooperatives 
d’iniciativa social.  
 
 
  

 


