PROGRAMA INJOVE 2017
Escola Pia Calassanci
Iniciatives d’ocupació juvenil
Programa Integrals
A qui està adreçat?
Adreçat a joves de 16 a 29 anys que ara mateix no estiguin estudiant o treballant. Per participar al
programa s’ha d’estar inscrit a Garantia Juvenil, una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil.

PERFIL PROFESSIONAL
SEGUIMENT i ORIENTACIÓ

Auxiliar de cambrer/a polivalent 2.0

Itineraris alternatius

Durada: 420 Hores
Lloc de realització:
C/ St. Antoni Abat, 54
Què aprendràs?
La formació d’auxiliar de
cambrer/a polivalent 2.0 està
orientada a enfortir les
competències transversals i
professionals
bàsiques
requerides per a treballar
com a professional en el
sector de l’hostaleria i la
restauració.

No tens clar quin camí agafar?

L’objectiu del programa:
inserció al mercat laboral o el
retorn al sistema educatiu
Necessites una formació
d’hostaleria?
Ja tens certa experiència, vols
trobar feina o reincorporar-te
al sistema educatiu?

FORMACIÓ PROFESSIONAL
(300 h)
» Tècniques elementals de servei.
» Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.

Els participants seran orientats i
assessorats pels tècnics durant la
recerca de feina i podran tenir
accés a diferents ofertes.
Durant
aquest
període,
s’inclouran
un
ventall
d’activitats grupals i individuals
amb la finalitat de treballar
competències transversals per a
la recerca de feina.



 FORMACIÓ COMPLEMENTARIA (20 h):
» Inserció laboral.
» Sensibilització mediambiental.
» Sensibilització en la igualtat de gènere.
» Prevenció de riscos.

 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (100h):
» Pràctiques en empreses del sector.
» Tutories personalitzades i tutories grupals.

Últimes
places!!

Inscripcions on-line a http://calassanci.escolapia.cat/ofertaformativa/inscripcions
Tel. 93.319.32.54 // 638.851.364
Informació i Contacte: Helena Sepúlveda
(helena.sepulveda@escolapia.cat)
On Som? c/ St. Antoni Abat 54. Metro L2 (Sant Antoni)
Horaris i Inscripcions:
Matins de dilluns a divendres de 8 a 14h.

“Aquest projecte està subvencionat pel departament d’educació i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els
programes de Garantia juvenil”
regulat per l’ordre TSF 318/2016del 22 de novembre

