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L’Ajuntament i Ensenyament signen  la 

seva col·laboració en la implantació de la 

formació professional a Montornès 
 
Aquest dimecres 4 de maig, a les 12 h, a l’Ajuntament de Montornès, 
l’alcalde, José A. Montero, i el director general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons, signaran el 
conveni de col·laboració per als cicles formatius de grau mitjà de Cuina i 
Gastronomia, i de Serveis en restauració que s’imparteixen a les 
dependències de la masia El Molí. 
 
La signatura del conveni d’aquest dimecres entre l’Ajuntament de Montornès i 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat recull el compromís 
d’ambdues administracions amb la formació professional al municipi. 
 
El Consistori ha invertit a l’entorn de 175.000 euros per habilitar, reformar i 
equipar les instal·lacions de la masia El Molí per acollir els cicles formatius de 
grau mitjà de Cuina i Gastronomia, i de Serveis en restauració. I la Direcció de 
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPiERE) ha 
implantat a l’Institut Marta Mata els cicles, l’ha dotat de professorat i ha assignat 
les aportacions econòmiques al centre per l’adquisició d’equipament  didàctic i 
per a les despeses de funcionament. 
 
L’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental 
 
La col·laboració ha donat com a resultat la posada en marxa aquest curs 2015 
– 2016 de l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental amb una oferta formativa que 
pretén ser referent a la comarca, en la qual destaca l’Aula Restaurant, un banc 
de proves que permet a l’alumnat posar en pràctica, amb clientela real, el que 
ha après a classe. 
 
En aquest primer curs, el cicle de Cuina i Gastronomia compta amb 20 
estudiants i el de Serveis de Restauració en té 15. Els alumnes rebran, si 
superen la formació, el títol de tècnic/a del cicle corresponent.  
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A les 12 h – Signatura del conveni a l’Ajuntament de Montornès 
Seguidament, visita a les instal·lacions de l’Escola d’Hoteleria del Vallès 
Oriental a la masia El Molí amb els representants de la Direcció de 
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPiERE) 
i dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental. 


