
Primera fase:  MARÇ
Presentació del Servei.

Adreçada als equips educatius dels centres

de secundària.

Segona fase: ABRIL
Realització d'activitats en els centres

educatius.

Acompanyament i derivació d’alumnes al

PFI-PTT i la preinscripció.

Tercera fase: JUNY

Quarta fase: JUNY/JULIOL

El projecte consta de quatre fases:

Traspàs d’informació i seguiment de l’alumnat

que ha fet la preinscripció al PFI-PTT.

Sessió valorativa per destacar quins elements es

podrien millorar de cara al curs vinent.

Objetiu del servei

Temporització

Que fem? 

Donar a conéixer els programes per a la formació i sobre la inserció en el PFI-PTT.

Actuacions i activitats del projecte 

 

Ofereix 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 desenvolupar i donar suport a projectes i accions educatives que afavoreixin el trànsit de
l’escola al món laboral o a la continuïtat formativa.

Donar a conèixer serveis i recursos educatius i ocupacionals.

Projecte de tr@nsit 
Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET)

 

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 de les activitats

 Treball conjunt d’acompanyament i seguiment dels i

les joves que no acreditin l’ESO, 

Per a l'equip docent: 

Sessions d’informació i orientació

Visita/xerrada al Servei Local de Transició Escola

Treball

Altres activitats

Assesorament  per a joves de 4t d’ESO que no

assoliran els objectius de l’ ESO

Per a l'alumnat:

Sessions d’informació i orientació, de manera grupal

i/o individual·        

Portes obertes: Visita al Servei Local de Transició

Escola Treball 

Xerrada informativa ” Desprès de l’ESO què?”

Per a les famílies: 

Contacte:
Per sol·licitar les activitats del Projecte Trànsit, 
podeu contactar mitjançant el correu electrònic

(sltet@castelldefels.org), per telèfon (93 66511 50 Ext.1758) 
o al nostre Facebook.

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


