
Obre la porta a l’FP, 
fes un PFI!

 

PTT LLAGOSTERA - 
CASSÀ DE LA 

SELVA 
 

AUXILIAR DE 
VIVERS I JARDINS

 
Programa de Formació i Inserció 

Pla de Transició al Treball
 

CONTACTE
AMB 

NOSALTRES
Casa de les Vídues: Plaça

Llibertat, 1  Llagostera
972 831995 / 664 376886 (Núria/
Mireia) o Institut de Llagostera

b7960041@xtec.cat
 

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

 

Pla de Transició 
al Treball
Llagostera -
Cassà de la Selva

QUÈ S'OBTÉ EN 
ACABAR EL 

PTT?
Obtens una certificació de la formació

rebuda i de les competències professionals
adquirides. 

En cas d’aprovar-lo, s’obté el certificat de
formació específica per a l’accés als cicles

de grau mitjà (CAM) i accés a qualsevol
cicle de totes les famílies professionals

Et facilita l’accés a un Centre de Formació
d’Adults per treure’t el Graduat en

Secundària o formació ocupacional.
Facilita l'accés a un lloc de treball d'auxiliar

de jardineria o floristeria
 
 

PREINSCRIPCIÓ 
I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIONS: 
DEL 2 AL 12 DE MAIG

Matrícula: del 3 al 14 de juliol
 

Documentació:
Cal descarregar-se la soŀlicitud i 
portar-la omplerta a la seu de la 

primera opció de PTT
https://preinscripcio.gencat.cat 

/ca/estudis/pfi/preinscriute/
 

Documents identificatius: DNI, DNI 
tutor/a, Targeta sanitària...

Empardronament
Certificat acadèmic expedit pel centre 
educatiu on s'ha cursat l'últim curs de 

l'ESO.
 

mailto:b7960041@xtec.cat


 

QUINA FORMACIÓ REBRÀS?

Operacions bàsiques de producció i manteniment 
de plantes en vivers i centres de jardineria.
Operacions bàsiques en instaŀlació de jardins, parcs i 
zones verdes.
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, 
parcs i zones verdes.
 Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions 
amb flors i plantes.
Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic.

Formació professional
 

Estratègies i eines de Comunicació 
Entorn Social i Territorial
Estratègies i eines Matemàtiques
Incorporació al món Professional

180h de Formació en Centres de Treball en
empreses del sector.
Projecte Integrat.
Prevenció de Riscos Laborals.
Tutories individuals i grupals

Formació general
 

A més...

 

PERFIL AUXILIAR DE 
VIVERS I JARDINS

ON ES FA LA 
FORMACIÓ?
FORMACIÓ GENERAL I SEU DEL PTT: 

Casa de les Vídues
Plaça Llibertat 1, Llagostera

 
FORMACIÓ PROFESSIONAL:

CREC, centre recursos educatius de 
Cassà de la Selva

C/ Susvalls 75, Cassà de la Selva
Horts urbans

QUÈ ÉS EL PTT?
És una modalitat de Programa de formació i

inserció del Departament d'Educació que
organitzen l'Ajuntament de Llagostera i Cassà
de la Selva per a joves que no tenen el graduat

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.

QUÈ HI
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

QUINA DURADA 
TÉ?

 
Un curs acadèmic de setembre a juny amb el

calendari escolar de l'Institut de Llagostera


