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PROJECTE FORMATIU TRÀNSIT 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
DATA INICI: setembre de 2016 

 
OBJECTIU:  
Donar continuïtat formativa als alumnes amb discapacitat intel·lectual provinents dels PFI 
(Pla de Formació i Inserció) de la comarca fins trobar una sortida laboral adient a les seves 
capacitats i interessos. 

 

DESCRIPCIÓ: 
Dispositiu formatiu d’àmbit comarcal  que desenvolupa accions de capacitació laboral per a 
persones amb discapacitat intel·lectual, que havent  finalitzat la seva formació obligatòria 
en l’escola inclusiva fins l’ESO i havent  cursat  posteriorment estudis en un PFI, encara 
tenen per definir el seu itinerari personal i/o professional o bé estan a l’espera d’entrar en 
algun recurs ja sigui protegit (ex.TEGAR) o bé en el projecte TIMOL.  
 

Aquest dispositiu és obert, no té una durada d’estada determinada, doncs en el moment que 
un alumne causa baixa (troba feina, entra en el projecte TIMOL, al centre TEGAR o altres), 
la plaça quedarà coberta per altre/a demandant del servei. 
 
El projecte està gestionat per IMET i rep ajuda econòmica de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports de  Diputació de la Barcelona 
 

Programa : 
 

 Pràctiques laborals en Economat de VNG i Consorci sanitari mitjançant un conveni 
de col·laboració 

 Competències laborals 
 Competències socials 
 Suport actiu i tutoria  

 Estratègies de la comunicació (TICs) 
 Competències instrumentals 
 Projecte transversal (reciclatge de pancartes cedides per l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú) 
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 
 

El projecte es va iniciar al setembre del 2016, per donar continuïtat als 9 alumnes que van 
finalitzar el PFI adaptat aquell any a l’IMET. Al llarg del següent curs, la seva actuació es va 

ampliar a alumnes provinents de tota la comarca en la mateixa situació. 

 
Trànsit s’ha anat consolidant amb el temps, i adaptant el seu programa a les necessitats dels 

alumnes i les col·laboracions amb l’entorn.  
 

Actualment, els dispositiu té 11 alumnes.  

 

 
INDICADORS - RESULTATS 

 
 

Els indicadors es corresponen a les dades a l’inici del programa a setembre de 2018: 
 

Nre. d’empreses col·laboradores en pràctiques laborals: 3 
Nre. d’alumnes que inicien el dispositiu (des de 2016): 23 

Nre. de baixes: 12 

Nre. d’alumnes que entren al projecte TIMOL:  7 
Nre. d’alumnes que causen baixa per entrar a treball protegit: 2 

Nre. d’alumnes que causen baixa per treball empresa ordiaria: 2 
Nre. d’alumnes que causen baixa voluntària: 1 
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

 

 
IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) 
Persona responsable del projecte: Elvira González 

egonzalez@imet.cat 
 

Més Informació al web de l’IMET 
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