
  
MÒDULS OBLIGATORIS 

 
MÒDULS A: 
Formació professional elemental en un perfil 
específic. Inclou 200-250 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 
 

 
 

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

 

 

 

Pla de 
Transició 
al Treball 
de la Mancomunitat  
de l’Alt Penedès 

Jove,!! 
Inicia un itinerari 

professional 

 
 

 
 

 AUXILIAR D’HOTELERIA:  
  CUINA I CÀTERING 

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 (Mòduls A i B): Tenen una 

durada d’un curs escolar  
 

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

persones adultes. 

Qui l’organitza? 
 

 El Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat 
de l’Alt Penedès, amb el suport de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones  de la Diputació de 
Barcelona. 

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? 
Segons les qualificacions obtingudes en el  PQPI 
i les competències assolides, l'alumnat obtindrà: 
- Certificat acadèmic  que permetrà l’accés als 

CFGM: 

 Si supera la prova d’accés amb exempció de la 
part  científico-tecnològica, 

 Si té com a nota global del PQPI un 8 o més. 
Obtenir el GESO 

 Si cursa mòduls C (7) en una Escola d’Adults.  

 Si del PQPI té un 6,5 o més, cal estudiar 6 
mòduls C 

  - Certificat de professionalitat , si supera els    

mòduls professionals específics corresponents 
(superi o no el conjunt dels mòduls obligatoris 
del PQPI), 
- Certificat acadèmic on constaran els mòduls 

professionals que ha superat i les competències 
que ha acreditat, cas que no superi els mòduls 
obligatoris del PQPI. 

 
   

 
 

 



 

Per a més informació 
 
 93 223 20 80 
 900 15 11 76 

ESTRUCTURA DEL PQPI-PTT EN FASES 

1ª FASE (1ª avaluació) 2ª FASE (2ª i 3ª avaluació) 3ª FASE 

Setembre - Desembre Gener - Juny Fins 1 any després 

  
 
 

MÒDULS A 
Formació professional específica. 

Inclou hores de pràctiques en empresa (FCT) 

 
Acompanyament i seguiment de la 
inserció laboral i educativa 

MÒDULS B :  .  Desenvolupament i recursos personals 
.  Coneixement de l’entorn social i professional 
.  Aprenentatges instrumentals bàsics 

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

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 

 

Formació professional   específica 

      
AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDD’’’HHHOOOTTTEEELLLEEERRRIIIAAA:::   CCCUUUIIINNNAAA   III   CCCÀÀÀTTTEEERRRIIINNNGGG   
 
En aquest programa, aprendràs: 
 
1. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris 

2. Elaboració culinària bàsica  
3. Aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering  
4. Recepció i rentat de serveis de càtering  
5. FCT pràctiques en empreses del sector 

 
 

 

I en  acabar pots… 
 

 
 
Treballar com auxiliar d’hoteleria: cuina i 

càtering 
 

 
 
Continuar  la formació i matricular-te a  un 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà  de la família 
professional que t'agradi, si compleixes els 

requisits. 

 
 

CURS 2013-2014 
Preinscripció: del 6 al 17 de maig de 2013 
Matrícula : del 2 al 12 de setembre de 2013 

Lloc: a la seu del PTT 

 

Pla de Transició al Treball de la Mancomunitat de l’Alt 
Penedès 

Cr. Camí de les Casetes Mir, s/n    
Telf 93-891.20.61 ext.4 

      Horari atenció : de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí i de  
15,30 a 18 hores. (hores convingudes)  

                                I també 
 Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 12,30 

a15 hores. (hores convingudes) 
 


