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La iniciativa va dirigida a
alumnes de 3r i 4t d'ESO per
informar dels itineraris
acadèmics i professionals que
ofereixen
Tastets IMET 2018

Una seixantena d'alumnes dels centres de secundària de Vilanova i la Geltrú han participat aquest mes de maig
al projecte Tastets, del Servei d'Educació de l'IMET (Institut Municipal d'Educació i Treball) de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. Aquest projecte, que es realitza cada any, té com a finalitat orientar l'alumnat de 3r i 4t de
l'ESO amb dificultats per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Prop de seixanta nois i noies de gairebé tots els centres de secundària de la ciutat han realitzat un itinerari
d'orientació “tastant” diferents oficis basats ens els Programes de Formació i Inserció – PTT de la nostra
comarca.
L'objectiu és facilitar a l'alumnat que finalitza la seva escolaritat obligatòria eines i recursos per a dissenyar el
seu propi itinerari acadèmic i professional, acompanyar-los en la presa de decisions, i informar-los sobre les
opcions formatives existents en cas de no obtenir el GESO.
A més, s'intenta donar valor a la formació de Programes de Formació i Inserció- PTT (PFI-PTT), animant els
alumnes a afrontar l'estudi com un repte i com un esglaó del seu futur personal i professional.
Els nois i noies que hi han participat, així com els centres escolars, han valorat molt positivament aquesta
experiència, gràcies el seu caire pràctic.

A banda, el passat 10 de maig l'IMET va acollir una xerrada informativa adreçada a pares i mares per informar
d'aquesta opció formativa per als joves, impartida per les tutores dels PFI-PTT de l'IMET. Aquests programes es
realitzen en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'IMET.

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=26467635#.Wwv2OkiFMdV
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