PREINSCRIPCIONS A CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2021 – PENDENT D’APROVACIÓ DEFINITIVA.

En breu s’aprovaran els cursos de Formació Ocupacional 2021. Per tant, si esteu interessats en alguna de les opcions formatives que hem
sol·licitat, ja pots preparar la teva preinscripció.
Recorda que recollim el teu interès per una especialitat formativa però que els cursos resten encara pendents de la seva aprovació. Aixó vol dir
que algun dels cursos poden no realitzar-se o patir modificacions en el calendari.
Així que si teniu interès per participar en alguna d’aquestes especialitats, pots fer la preinscripció. Nosaltres recollim el vostre interès i en el
moment que els cursos s’aprovin definitivament, ens possarem en contacte per informar-vos del procés de selecció i ja podrem formalitzar la
inscripció al curs i us concretarem la data definitiva d’inici del curs.
Aquests cursos s’adrecen, principalment, a persones que estan a l’atur. Per tant, has de ser major de 16 anys i has d’estar inscrit a l’Oficina del
SOC. Però si estàs treballant, i vols millorar les teves competències professionals també pots participar si demanes a l’Oficina del SOC un
document com a demandant de millora de feina.
Els cursos són cofinançats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

A la convocatòria del SOC d’enguany hem sol·licitat 7 cursos, que us recordem que estan pendents d’aprovació:
CURS

INICI

FINALITZACIÓ

HORARI

HORES

Activitats de venda
Activitats administratives en la relació amb el client

24 febrer 2022

31 octubre 2022

8:45 a 13:45 h.

630 h.

21 febrer 2022

16 septembre 2022

8:30 a 14:30 h.

840 h.

28 febrer 2022

29 juliol 2022

9:00 a 14:00 h.

470 h.

1 febrer 2022

21 juny 2022

8:30 a 14:30 h.

490 h.

9 maig 2022

28 octubre 2022

8:30 a 14:30 h.

490 h.

10 gener 2022

30 juny 2022

8:30 a 14:30 h.

640 h.

24 març 2022

31 octubre 2022

8:30 a 14:30 h.

640 h.

Operacions auxiliars de serveis administratius
generals
Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials
Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Amb aquesta formació pretenem:

 Millorar la qualificació professional
 Millorar la capacitat d’inserció laboral de les persones a través del perfeccionament de les seves competències professionals.
 Fer més accessible la formació ja que són accions formatives totalment subvencionades. (cofinançades pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu).
 Aportar coneixements amb una metodologia de caràcter teòric i pràctic.
 Facilitar la immersió al món laboral, mitjançant les pràctiques en empresa.
 Acreditar la formació amb Certificats de Professionalitat de nivell 1 i 2.

