
 

 

Programa de formació i inserció 
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (1000h) 

 
 
Requisits per a l’accés a la formació: 
 

 No tenir el graduat d’ESO 

 Per a joves d’entre 16 anys i  21 anys  

 Interès i motivació en l'especialitat 
 
 
FORMACIÓ DE L’ESPECIALITAT D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 
 
El programa de formació i inserció proporciona una formació bàsica i professional que facilita la incorporació 
al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu. 
 
Especialitat d’hoteleria; cuina i servei de restauració:  
 

-  Tècniques elementals de servei 
-  Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes 
-  Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris 
-  Elaboració culinària bàsica 
-  Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
-  Formació en centres de treball 

 
 
PASSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
1.- Preinscripció:  del 14 de maig al 29 de juny de 2018. 
 
Documentació que cal presentar per la preinscripció:  
 

1. DNI o NIE 
Si el domicili no coincideix amb el del DNI o NIE: certificat o volant municipal de convivència. 

2. TSI (targeta sanitària individual) vigent. 
3. Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 

 escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant. 
- Menors d’edat: 
 a. Llibre de família o resolució d’acolliment. 
 b. DNI o NIE pare, mare o tutor o tutora. 
 
2.- Xerrada informativa i prova de selecció (els candidats/tes es trucaran per participar en la xerrada 
informativa i a la prova de selecció) 
 
 
3.- Entrevista de selecció (el dia de la xerrada es donarà hora per entrevista personal) 
 
 
Per fer la preinscripció cal adreçar-se a les oficines del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès: 
 

 Oficina Municipal del Treball. Plaça Penedès, 4 baixos  (Tel. 938172447) 

 Recinte La Fassina. Av. Catalunya, 22 (Tel. 938171995) 
 

Programa gratuït 
Promogut i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, autoritzat pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. 


