
 

Servei Local de Transició Escola Treball 

C/Església 1 

Tel. 93 665 1150/ Ext. 1758 

sltet@castelldefels.org 

www.castelldefels.org/sltet 
 

 

 

PROJECTE TRÀNSIT 2019 
 
Presentació del SLTET. 
 
El Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET) depèn de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament 

de Castelldefels i té com a objectius principals: oferir informació, orientació, formació, 

acompanyament i seguiment als i les joves de 16 a 21 anys de Castelldefels, especialment per 

tots aquells que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), i 

també desenvolupar i donar suport a projectes i accions educatives que afavoreixin el trànsit 

de l’escola al món laboral o a la continuïtat formativa. Dins d’aquesta línia s’inscriu el projecte 

Trànsit, que compta ja amb una llarga trajectòria de col·laboració amb els centres de 

secundària del nostre municipi. 

Eixos principals. 

 Un dels eixos principals d’aquest projecte consisteix en organitzar, durant els mesos 

de març i abril, sessions informatives adreçades a diferents membres de la 

comunitat educativa (professionals, alumnat i famílies) per tal de donar a conèixer 

serveis i recursos educatius i ocupacionals, molt en particular els Programes per a 

la formació i la inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball  (PFI-PTT). Val a 

dir que els PFI-PTT s’adrecen a joves de 16 anys (16 anys complerts o que els 

compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) i, 

prioritàriament, a menors de 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO. 

Aquestes xerrades informatives i d’orientació, a càrrec de personal tècnic del Servei 

Local de Transició Escola Treball, previstes dins del projecte Trànsit, contribueixen 

doncs a facilitar la presa de decisions de l’alumnat, sobretot d’aquells amb 

previsió de no acreditar l’ESO i interessats en cursar un PFI-PTT el curs vinent.  
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 Un altre aspecte clau del Projecte Trànsit consisteix a treballar, conjuntament amb 

els professionals dels centres educatius, l’acompanyament i seguiment dels i les 

joves que no acreditin l’ESO, sobretot dels que han estat derivats al PFI-PTT. 

 

Actuacions. 

El projecte contempla  actuacions i activitats diferenciades segons al col·lectiu a qui s’adreça: 

 
Equips docents  (directors, psicopedagogs, coordinadors pedagògics, orientadors, tutors de 3r i 
4t...) 
 

 Presentació del Servei Local de Transició Escola Treball i del projecte Trànsit als centres 
educatius de secundària. 

 

 Planificació i organització de les sessions informatives i activitats que es faran amb 
l’equip docent (tutors/es), l’alumnat i les famílies. 

 

 Treball conjunt d’acompanyament i seguiment dels i les joves que no acreditin l’ESO, 
especialment d’aquells que es derivin a fer la preinscripció als PFI-PTT. 

 
Alumnat (especialment joves de 4t d’ESO que no assoliran els objectius de l’ ESO) 
 

 Sessions d’informació i orientació per part del SLTET dels  recursos  educatius i 
ocupacionals del municipi. 

 Visita/xerrada al Servei Local de Transició Escola Treball. 
 

 Altres activitats que puguin sorgir en les reunions prèvies amb els equips docents dels 
centres educatius. 

 
Famílies  

 Sessions d’informació i orientació, de manera grupal i/o individual, per part del 
SLTET dels  i recursos educatius i ocupacionals del municipi, i molt especialment la 
presentació dels PFI-PTT. 

 Portes obertes: Visita al Servei Local de Transició Escola Treball i xerrada 
informativa ” Desprès de l’ESO què?” prevista durant el mes d’abril. 
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Temporització. 

 

El projecte consta de quatre fases. 

 

 La primera té lloc durant el mes de març i va adreçada als equips educatius dels centres de 

secundària. En aquesta fase es presenta el Servei Local de Transició Escola Treball i el projecte 

Trànsit i es poden realitzar reunions de treball i sessions informatives amb l’equip docent per 

aclarir dubtes sobre l’oferta formativa i ocupacional existent i programar les actuacions 

adreçades a l’alumnat i les famílies. 

  

La segona fase es duu a terme durant el mes d’abril i consisteix en la realització de les 

activitats programades en cadascun dels centres educatius. Aquesta fase conclou amb 

l’acompanyament i derivació d’alumnes al PFI-PTT i la preinscripció. 

 

La tercera fase té lloc durant el mes de juny i consisteix en el traspàs d’informació i seguiment 

de l’alumnat derivat dels centres educatius que han fet la preinscripció al PFI-PTT.  

 

La última fase és la d’avaluació en la què es preveu realitzar una sessió valorativa per destacar 

quins elements es podrien millorar de cara al curs vinent. Aquesta sessió es realitzaria, segons la 

disponibilitat dels centres educatius, entre la última setmana de juny i la primera del mes de juliol. 

Contacta. 
Per sol·licitar les activitats del Projecte Trànsit,  podeu contactar mitjançant el correu 

electrònic (sltet@castelldefels.org), per telèfon (93 6342111) o al nostre Facebook. 

(https://www.facebook.com/despresdesoqcastelldefels/) 

 

mailto:sltet@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/sltet
mailto:sltet@castelldefels.org

