
Lista de precios 

                                                                

    I després del PFI què?  

 Certificació acadèmica i professional 

  Més opcions per a la superació de la prova    
d’accés als cicles formatius de grau mitjà 

 Reconeixement dels mòduls professionals      
superats en el PFI per a l’obtenció del títol      
professional bàsic associat al perfil 

 Obtenció d’un certificat de professionalitat 
que emet l’administració laboral 

 Accés als centres de formació d’adults per       
obtenir el GESO, sense complir el requisit  de 
tenir 18 anys 

 

    I pots treballar d’auxiliar de ...  

 Perruqueria, d’estètica, ajudant/a de             
manicura i pedicura, de maquillatge, auxiliar 
de    depilació i empleat/da de centres          
d’estètica. 

 Cambrer/a, de cuina, de cuina de col·lectivitats 
i empleat/da de restauració. 

 

                                                      

 

 

 
 

AUXILIAR D’HOTELERIA:  

CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL:  

PERRUQUERIA I ESTÈTICA 
 

 

 

 

 

 

 

Qui l’organitza?  

Promogut i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, autoritzat pel Departament d’Ens-
enyament i amb el suport econòmic de la                  
Diputació de Barcelona. 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

LA FASSINA. Av. Catalunya, 22                                                                                   
Tel 938171995 C/e: flayret@vilafranca.org 

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL. PL Penedès, 4 bx              
Tel 938172447 C/e: omt@vilafranca.org 

web: ocupacio.vilafranca.cat 



 

Què és el PFI? 
 

És  un programa de caràcter gratuït que proporciona 
una formació bàsica i professional adreçada a la      
incorporació al món laboral o la continuïtat formativa. 

A qui s’adreça?  

A joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el   
graduat en ESO, i que volen formar-se en una          
professió. 

Quina durada té? 

Té una durada total de 1.000 hores de formació, que 
equivalen a un curs acadèmic. 

Què t’ofereix?  

 Formació general i professional 

 Orientació, tutoria i assessorament  

            personalitzat 

 Iniciació a una professió de manera pràctica 

 Contacte amb el món laboral 

 

 

 
Mòdul de formació general. 295 hores 
 

 Estratègies i eines de comunicació 

 Entorn Social i territorial 

 Estratègies i eines matemàtiques 

 Incorporació al món professional 

 

Tutories grupals i individuals. 40 hores 

Formació complementària. 50 hores 

Mòdul de formació professional. 615 hores 

 

 Tècniques elementals de servei 

 Processos bàsics de preparació d’aliments i 
begudes 

 Aprovisionament, preelaboració i conservació 
culinaris 

 Elaboració culinària bàsica 

 Projecte integrat 

 Formació bàsica en prevenció de riscos        
laborals 

 Pràctiques en empreses 

Mòdul de formació professional. 615 hores 

 

 Preparació de l’entorn professional 

 Rentat i canvis de forma del cabell 

 Canvi de color del cabell 

 Serveis auxiliars d’estètica 

 Atenció al client 

 Projecte integrat 

 Formació bàsica en prevenció de    
riscos laborals 

 Pràctiques en empreses 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL:  

PERRUQUERIA I ESTÈTICA 

AUXILIAR D’HOTELERIA:  

CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 

FORMACIÓ GENERAL 


