
  
 

  
MÒDULS OBLIGATORIS 

 
MÒDULS A: 
Formació professional elemental en un perfil  
específic.  Inclou 200 hores de pràctiques en empresa 
(FCT) 
 
 
MÒDULS B: 
Formació general  per a la millora de les competències 
bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida 
quotidiana 
 
   
El fet de cursar els mòduls obligatoris et permet, si vols, 
matricular-te als MÒDULS VOLUNTARIS (mòduls C) ,  
en un centre educatiu del territori: 

 

 
MÒDULS C: 
Opcionalment, formació per a l’obtenció del GESO 
 

  

 AUXILIAR EN ACTIVITATS D'OFICINA 
SERVEIS ADMINISTRATIUS 
GENERALS 

 

 
 
 
 
     AUXILIAR EN VIVERS I JARDINS 
 

 

 Què és el PTT? 
 
� És una tipologia de  programes de 

qualificació professional inicial (PQPI). 

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 que, a curt termini, volen treballar i/o 
cursar  un cicle formatiu de grau mitjà 

Quina durada té? 
 
� Mòduls obligatoris : En el PTT 

Un curs escolar (setembre a juny). 
 

Mòduls voluntaris per a l’obtenció del 
GESO: Es poden cursar, en paral·lel o 
posteriorment, en centres educatius del 
territori. 

Qui l’organitza? 
 
� El Departament d’Ensenyament de la Generalitat  

de Catalunya  i la xarxa de municipis TET  
de l'Anoia Sud.  
 
 
 
 

 

Què trobaràs ? 
� Assessorament i pla d’atenció personalitzat 
� Orientació personal i recursos per a la 

inserció laboral i educativa 
� Formació general i formació professional en 

un perfil  específic 

 Quina formació rebràs? 

Per a què serveix  el  PQPI? 
 
El certificat acadèmic PQPI:  
 
� La certificació positiva de la formació 

professional rebuda en els Mòduls A, permet 
l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat 
emès pel Departament de Treball.   
 

� Els resultats positius faciliten exempcions en 
les proves d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i d’alguns mòduls per a l’obtenció del  
GESO. 



 

Per a més informació  
 
℡ 93 223 20 80 
℡ 93 776 00 76 

 ESTRUCTURA DEL PQPI-PTT EN FASES 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

octubre-desembre gener-juny Fins 1 any després 
  

 
 

MÒDULS A 
Formació professional específica. 

Inclou 200 hores pràctiques en empresa 
MÒDULS B :  .  Desenvolupament i recursos personals 

.  Coneixement de l’entorn social i professional 

.  Aprenentatges instrumentals bàsics 

 
Acompanyament i seguiment de la 
inserció laboral i educativa 

MÒDULS  C: (opcionals) Formació per a l’obtenció del GESO. En paral·lel o posteriorment 

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 

 

Formació professional   específica      
 
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   EEENNN   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   
DDD'''OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   III   EEENNN   SSSEEERRRVVVEEEIIISSS   
AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIUUUSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLSSS   
 
En aquest programa aprendràs a: 
 
Distribuir, reproduir, transmetre i arxivar la informació i 
documentació requerides en les tasques administratives i de 
gestió, internes i externes, així com a realitzar operacions 
d'enregistrament de dades i tràmits elementals de verificació 
de dades i documents a requeriment de tècnics a nivell 
superior, amb eficàcia, d'acord a les instruccions o 
procediments establerts i amb criteris de qualitat, 
productivitat, seguretat i respecte mediambiental. 
 

Formació professional   específica 
      
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   EEENNN   VVVIIIVVVEEERRRSSS   III   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   
 
En aquest programa aprendràs a: 

Executar operacions auxiliars per a la instal·lació i 
manteniment de jardins, parcs i zones verdes, per a la 
producció i manteniment de plantes en vivers i en centres 
de jardineria, d'acord amb les instruccions dels superiors o 
un pla de treball, i en compliment de les mesures de 
prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi 
ambient. 

 

 I en  acabar pots…  
 
Treballar com a auxiliar d'oficina, de serveis generals, 
d'arxius d'informació, de digitalització, classificador/a i o 
repartidor/a de correspondència, ordenança, telefonista 
en serveis centrals d'informació, taquiller/a, gravador/a –
verificador/a de dades, operador/a documental. 

 
Treballar  com a auxiliar de jardineria, auxiliar de vivers, 
auxiliar de centres de jardineria, auxiliar de camps 
esportius, aplicador de plaguicides de nivell bàsic, 
Continuar   la formació  i matricular-te a  un cicle 
formatiu de grau mig  de la família professional que 
t'agradi  si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a 
Cicles Formatiu de Grau Mitjà). 

 

 
CURS 2012-2013 
Preinscripció: 7 al 18 Maig de 2012 
Matrícula : 3 al 13 de setembre de 2012 
Lloc: a la seu del PTT, c/ Copèrnic,12, Piera 
(darrera de l’Esclat ) 

 

Pla de Transició al Treball Anoia Sud  
Carrer Copèrnic, 12 .Piera (darrera de l’Esclat ) 
Tel.: 93 779 46 51 

      Horari atenció : De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (visites concertades) 


