PTT CAMBRILS

Programes de Formació i Inserció a Cambrils. Curs 2020-21
Destinataris
Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin
com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el
graduat en ESO.
NOU! Auxiliar de Vivers i Jardins
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
restauració
Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques Aquests estudis capaciten per dur a terme
Aquests estudis capaciten per dur a terme
auxiliars en cultius, en producció de planta en operacions bàsiques de preparació i conservació
tasques auxiliars de comercialització,
hivernacles o en centres de jardineria, d'elaboracions culinàries senzilles, així com les
marxandatge i emmagatzematge de productes i
col·laborant en la preparació del terreny i en la operacions de preparació i presentació
mercaderies, així com organitzar els
implantació i manteniment de jardins, parcs i d'aliments i begudes en establiments de
procediments administratius d'aquesta activitat.
zones verdes, així com rebre i condicionar flors i restauració, assistint en els processos de servei i
plantes.

Continguts:

atenció al client.
Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic
Continguts:
Continguts:

Mòduls de formació professional ( 615 i hores)
Mòduls de formació professional (615 hores)
• Operacions Bàsiques de Producció i
• Tècniques Elementals de Servei
Manteniment de Plantes en Vivers i
• Processos Bàsics de Preparació
Centres de Jardineria
d’Aliments i Begudes
• Operacions Bàsiques en Instal·lacions de
• Aprovisionament, Preelaboració i
Jardins, Parcs i Zones Verdes
Conservació Culinàries
• Operacions Bàsiques pel Manteniment de
• Elaboració Culinària Bàsica
Jardins, Parcs i Zones Verdes
• Projecte Integrat
• Treballs Auxiliars en l'Elaboració de
• Formació Bàsica en Prevenció de Riscos
Composicions amb Flors i Plantes
Laborals

Mòduls de formació professional (615 hores)
• Tècniques Bàsiques de Comercialització
• Atenció al Client
• Preparació de Comandes i Venda de
Productes
• Ofimàtica i Tècniques Administratives
Bàsiques
• Projecte Integrat
• Formació Bàsica en Prevenció de Riscos
Laborals

PTT CAMBRILS

•

Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al
Públic
• Projecte Integrat
• Formació Bàsica en Prevenció de Riscos
Laborals
• Formació Pràctica en Empreses
(180 hores)
Mòduls de formació general (295 hores)
• Estratègies i Eines de Comunicació
• Entorn Social i Territorial
• Estratègies i Eines Matemàtiques
• Incorporació al Món Professional
Formació complementària de reforç i
aprofundiment (50 hores)

•

Formació Pràctica en Empreses
(180 hores)

Mòduls de formació general ( 295 hores)
• Estratègies i Eines de Comunicació
• Entorn Social i Territorial
• Estratègies i Eines Matemàtiques
• Incorporació al Món Professional
Formació complementària de reforç i
aprofundiment (50 hores)

•

Formació Pràctica en Empreses
(180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345
hores)
• Estratègies i Eines de Comunicació
• Entorn Social i Territorial
• Estratègies i Eines Matemàtiques
• Incorporació al Món Professional
Formació complementària de reforç i
aprofundiment (50 hores)

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
(40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: AGA164_1:
Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de
jardineria

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
(40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: HOT092_1:
Operacions bàsiques de restaurant i bar

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
(40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: COM412_1:
Activitats auxiliars de comerç

Places: 16 alumnes
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb:
PTT Cambrils: e3960026@xtec.cat

Places: 16 alumnes

Places: 17 alumnes

Equip de Suport a l’Escolarització: acarlesu@cambrils.cat ehuguet@cambrils.cat

