
Preinscripcions 
Del 14 a 21 de juliol de 2020 
 
Entrevista personal, telemàtica/telefònica 
23 de juliol de 2020 
S’enviarà hora de cita prèvia 
 
Publicació de l’oferta final 
5 d’agost de 2020 
 
Matriculació 
De l’1 al 4 de setembre de 2020 
 
Preinscripcions i matrícula preferentment 
per via telemàtica a través de la Seu Elec-
trònica de l’Ajuntament d’Argentona: 
https://seuelectronica.argentona.cat/  
 
O presencialment, demanant cita prèvia a 
l’Ajuntament d’Argentona a: 
https://citaprevia.gestorn.com/argentona/ 

AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

 

AUXILIAR DE PASTISSERIA I FORNERIA (HT05) 
CURS 2020 - 2021 

Per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat 

l'educació secundària obligatòria i no segueixen 

estudis en el sistema educatiu ni participen en cap 

acció formativa.  

https://seuelectronica.argentona.cat/


 

Durada 
1 curs acadèmic de 1000 h 
De setembre de 2020 a juny de 2021 * 
 
Horari * 
De dilluns a divendres de 08 a 14:30 h 
 
Ubicació 
Centre PFI (Antigues Escoles del Cros) 
Av. Mediterrani s/n Argentona 
 
Mòduls de formació professional en Forneria i 
Pastisseria  
T’iniciaràs en les tasques corresponents a la pro-
fessió. Inclou Formació en Centre de Treball  
 
Mòduls formatius generals 
Estratègies i eines matemàtiques 
Estratègies i eines de comunicació 
Entorn social i territorial 
Incorporació al món laboral 
 
* Les dates i els horaris podrien variar en funció de les 
necessitats del servei 

 PFI Auxiliar de pastisseria i forneria  

Curs 2020/2021 

14 places + 1 plaça NEE 

La finalitat dels Programes de Formació i Inser-
ció és proporcionar als joves la possibilitat d'in-
corporar-se de nou al sistema educatiu. 

Faciliten, també, l'aprenentatge imprescindible 
per accedir al mercat de treball amb millors pos-
sibilitats d'obtenir una ocupació qualificada.  

 Et prepares per a la prova d’accés als cicles 
formatius de grau mig. 

 Et qualifiques per una professió. 

 Millores les teves habilitats personals i so-
cials per seguir endavant amb la teva vida! 

 

Més información a http://argentona.cat/PFI 
Mail:  pfi@argentona.cat 


