Programa de formació i inserció
Pla de Transició al Treball

Auxiliar de Vivers i Jardins
Formació professional


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 trobaràs?






Quina formació rebràs?

 Mòduls de formació professional en un perfil específic: T’iniciaràs en les
tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has
escollit. Inclou pràctiques en empreses (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
matemàtiques aplicades.

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en
vivers i centres de jardineria.
Operacions bàsiques en instal·lació 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.
180h de Formació en Centres de Treball en empreses del sector.
Projecte Integrat.
Prevenció de Riscos Laborals.

 Formació general

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






PTT

PTT

Formació professional en el perfil:

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

On faràs la formació?

Formació professional:

Horts urbans (c. Susvalls s/n) CREC (c.
Susvalls, 75) de Cassà de la Selva

Formació general: Casa de les Vídues (Espai Cultural)
Plaça Llibertat, 1 de Llagostera

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

Què s'obté en acabar el PTT?



Obtens una certificació de la formació rebuda i de les
competències professionals adquirides.
Et facilita la realització de les Proves d’Accés al Cicles Formatius de
Grau Mitjà i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el
Graduat en Secundària

I en acabar pots.....
Treballar com auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria
Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mitjà de
la família professional que t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés
a Cicles Formatius de Grau Mitjà) o a un Centre de Formació d’Adults per
treure’t el Graduat en Secundària (GESO).

Qui l’organitza?


El Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Llagoster , amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Pla de Transició
al Treball

comença
el teu itinerari
professional

PTT
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el PTT
t’ho facilita!

Preinscripció i matrícula





Preinscripció: informa't a la seu del PTT
Presentació de sol·licituds: pendents de noves instruccions.
Publicació alumnat admès: 6 de juliol.
Període matrícula: de l’1 al 10 de setembres (ambdós inclosos)
Pla de
Transició
al Treball
de Llagostera

Auxiliar de vivers i
jardins

Adreça: Casa de les Vídues: Plaça Llibertat, 1
Telèfon: 972 831995 / 664376886
Correu electrònic: b7960041@xtec.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Telèfon: 972 831995 / 664376886
Correu electrònic: b7960041@xtec.cat /mcaliz@xtec.cat
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

