Programa de formació i inserció
Auxiliar d’imatge personal: Perruqueria i estètica (1000h)
Requisits per a l’accés a la formació:




No tenir el graduat d’ESO
Per a joves d’entre 16 i 21 anys
Interès i motivació en l'especialitat

FORMACIÓ DE L’ESPECIALITAT D’IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA:
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’auxiliar imatge personal: Perruqueria i estètica:
-

Preparació de l’entorn professional
Rentat i canvis de forma del cabell
Canvi de color del cabell
Serveis auxiliars d’estètica

-

Atenció al client
Formació bàsica en prevenció de riscos
laborals
Formació en centres de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ I DOCUMENTACIÓ:
1. Preinscripció: del 13 de maig al 30 de juliol de 2019.
Documentació per la preinscripció:


Sol·licitud de preinscripció electrònica.

Per fer la preinscripció cal adreçar-se: https://ocupacio.vilafranca.cat/tramits/formacio
o contactar amb el Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Recinte La Fassina.
Av. Catalunya, 22 (Tel. 938171995)
2. Xerrada informativa i prova de selecció (els/les candidats/tes es trucaran per participar en la xerrada
informativa i a la prova de selecció).
Caldrà portar la següent documentació acreditativa pels criteris de selecció: 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.
3. Entrevista de selecció (el dia de la xerrada es donarà hora per entrevista personal).
4. Criteris per la selecció:
a)

Proximitat del domicili de l'alumne/a. De 0 a 20 punts.

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents. De 0 a 10 punts.
c)

Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat. De 0 a 10 punts.

d) Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i
aptituds de l'alumne/a. De 0 a 50 punts.

5. Una vegada realitzat el procés de selecció es comunicarà a les persones preinscrites si han estat o no
admeses en el programa.
Programa 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.

