descripció

destinataris

horari

Fórmula jove Baix Penedès és un programa
de formació i inserció laboral gratuït per a
gent jove d’entre 16 i 24 anys de la comarca
del Baix Penedès.
El programa pretén formar a un grup de joves
en l’ofici d’Auxiliar l’hostaleria: cambrer i
auxiliar de sala.
A més de fer una formació en competències
professionals genèriques i en altres
competències específiques del sector de
l’hostaleria, també faran pràctiques en
empreses del sector, posant en pràctica allò
que s’ha treballat a la formació.

Nois i noies joves d’entre 16 i 24 anys de la
comarca del Baix Penedès, amb baixa
qualificació, que han abandonat l’educació
formal i/o que tenen dificultats d’inserir-se en
el mercat de treball.

De dilluns a divendres de 8:30 a 11:30h.
Els dos primers mòduls teòrics es faran
d’octubre a desembre de 2013.
L’inici de les classes està previst que sigui el
28 d’octubre.
El mòdul de pràctiques es realitzarà de gener
a març de 2014.
L’horari de les pràctiques estarà en funció
de l’horari del servei.
L’horari del suport i acompanyament posterior
a la formació i les pràctiques es pactarà amb
els participants.

Aquest és un programa de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, i es realitzarà a través del
Servei Comarcal de Joventut del Consell
Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració
amb l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal
del Baix Penedès i Jove Baix Penedès.
La formació la durà a terme l’Escola de
Turisme del Baix Penedès, de la Fundació
Privada Santa Teresa del Vendrell.
Durant tot el procés formatiu, de pràctiques i
el posterior seguiment i suport es faran
sessions de tutories per part dels tècnics
referents del Servei Comarcal de Joventut.
La principal finalitat que es vol aconseguir
amb aquest programa és incrementar i
millorar les oportunitats formatives i
sociolaborals de les persones joves del Baix
Penedès amb menys qualificació, per tal de
millorar les seves competències professionals
i la seva ocupabilitat.

continguts
Els continguts es divideixen en quatre mòduls:
- Mòdul de coneixement de l’entorn, de la
llengua i del mercat laboral. (30 hores)
- Mòdul formatiu laboral. (90 hores)
UF0053 Aplicació de normes i condicions
higiènicosanitàries en restauració.
UF0059 Servei bàsic d’aliments i begudes
i tasques de postservei al restaurant.
- Mòdul de pràctiques professionals a
l’empresa. (70 hores)
MP0015 Mòdul de pràctiques professionals
no laborals d’operacions bàsiques de
restaurant i bar.
- Mòdul d’acompanyament i suport en la
inserció laboral i /o reincorporació al
sistema educatiu.

titulació
Certificat de la Direcció General de Joventut
i de l’Escola de Turisme del Baix Penedès.

lloc
Escola de Turisme del Baix Penedès.
(Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell)
Avinguda Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga (El Vendrell)
www.escolaturismebp.org

inscripcions
Al Servei Comarcal de Joventut del Baix
Penedès fins el 18 d’octubre.
La setmana del 21 al 25 d’octubre es farà la
selecció dels alumnes.
Places limitades a 15 alumnes.

Més informació:

Fórmula* jove
Baix Penedès

Servei Comarcal de Joventut
del Baix Penedès
Plaça del Centre, 3 bxs.
43700 El Vendrell
977157157
jove@baixpenedes.cat
Als serveis Jove Baix
Penedès de la comarca.

Organitza:

Impulsa:

Col·laboren:

Executa:

I a l’Escola de Turisme
del Baix Penedès.

Programa de formació
i inserció laboral per a
joves en
Auxiliar d’hostaleria:
cambrer i auxiliar
de sala.

* La metàfora de Fórmula evoca les carreres automobilístiques,
on un pilot o en aquest cas un jove ha de transitar per un circuit,
superant una sèrie d’obstacles amb l’ajut d’un equip de professionals.

