Programes de Formació i Inserció 2014-2015

Joves 16-21 anys
Auxiliar de pastisseria i de fleca
Program a de Formació i Inserció: Els Programes de Formació i Inserció (PFI) ofereixen a
joves no ocupats i poc qualificats una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema
educatiu per prosseguir estudis de formació professional i que alhora faciliti l’aprenentatge imprescindible per
accedir al mercat de treball amb més possibilitat d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.
DESTIN AT ARIS/ ÀRI ES: Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a
màxim 21 en l’any d’inici del programa, que s’hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne
el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Data Inici

Desembre 2014

Data Final

Juliol 2015.
De dill. a div. de 9:00 a 12:00 15:30h a 19:30h (7h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir)
aprox.
1000 hores

Horari
Hores Totals

Família Professional : Indústries alimentàries
Objectiu curs:
Dotar a l’alumne de la competència general del perfil, que consisteix a rebre, preparar i processar matèries
primeres i auxiliars per a la producció en indústries alimentaries, aplicant protocols establerts per a l’elaboració i
envasament de productes i per a la preelaboració, elaboració i presentació d’elaboracions senzilles de pastisseria
i fleca.

Principals sortides professionals:







Peó de la indústria de l’alimentació i begudes
Preparador de matèries primeres
Operador de màquines per elaborar i envasar productes alimentaries
Auxiliar de pastisseria i fleca
Auxiliar de rebosteria
Empleat/da d’establiment de pastisseria i fleca

Mòduls que composen el programa
Operacions auxiliars en la indústria alimentària
Elaboració de productes alimentaris
Operacions auxiliars d’emmagatzemament
Operacions bàsiques de pastisseria
Formació bàsica en PRL

90h
125h
85h
100h
35h

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
Estratègies i eines de comunicació
Entorn social i territorial
Estratègies i eines matemàtiques
Incorporació al món professional

110h
30h
110h
45h

TUTORIA

40h

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIMENT

50h

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL -PRÀCTIQUES

180h

TOTAL HORES

1000h

