FULL INFORMATIU OFERTA FORMATIVA 2019/2020
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (CP)
Informació. Formació Ocupacional -FOAP 2019- OFERTA PROVISIONAL PENDENT D´ATORGAMENT

ASPECTES GENERALS
La Formació Ocupacional és la formació encaminada a oferir als treballadors/es preferentment
aturats/des, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i millorar així la seva
promoció professional.
Formació destinada a persones majors de 16 anys inscrites en les Oficines Treball Generalitat
de Catalunya.
El període pel desenvolupament dels cursos està previst entre el octubre 2019 i octubre 2020.
Les places previstes són 15 alumnes per curs.
En tots els cursos s’han d’impartir 10 a 40 hores (segons el cas) de formació transversal en
inserció laboral, mediambient, igualtat de gènere i prevenció de riscos laborals.
No suposa cap cost per el participant.
CONSIDERACIONS IMPORTANTS
L´Assistència és obligatòria
En cas de baixa d’un alumne per causes alienes al centre un cop iniciada l’acció formativa , es
penalitzarà el seu accés a una nova acció per un període de 6 mesos des de l’abandonament.
Llevat que la baixa es produeixi per col·locació. En aquest supòsit s’haurà d’acreditar amb la
pertinent documentació.
En les accions formatives, s’utilitzarà el Català i el castellà, segons el que estableix la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
El centre us demanarà la màxima exigència en l’acompliment del vostre compromís i
responsabilitat envers la formació sol·licitada.
SOL·LICITUD DE FORMACIÓ i SELECCIÓ d´ALUMNAT
Sessions informatives : DIMARTS 07/10/2019
Lloc: Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell (Escola Tècnica del Vestir,SL) C/ Vila Cinca,155 Sabadell.
Omplir la documentació pertinent i lliurar -la amb els documents requerits segons nivell de
cada CP al centre.
Comunicació als candidats/des abans de l’inici de l’acció formativa.
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CONVOCATÒRIA FORMACIÓ OCUPACIONAL
Què és un Certificats de Professionalitat:
Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del
Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals . Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o,
per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes , i tenen validesa a tot el territori nacional.
Els certificats de professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals.
El perfil d’entrada dels alumnes ve determinat en els programes formatius de referència i en el cas dels Certificats
de Professionalitat el que determinen els reals decrets que els regulen. Les persones que no puguin acreditar
documentalment els requisits, en el cas dels certificats de professionalitat, hauran de fer una prova de nivell per
demostrar que tenen les competències clau per a poder cursar la formació amb aprofitament.
La superació d’aquests mòduls permet:







Adquirir, reconèixer i acreditar una qualificació professional, ja que és una garantia oficial de disposar de
competències professionals concretes exigides en un lloc de treball.
L’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, de manera que un/a alumne/a pot seguir un
itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats professionals i personals
La mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot
l’Estat.
La convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.L’obtenció del certificat de professionalitat , el qual dóna possibilitat de realitzar contractes de treball en
pràctiques en empreses.

Es considera avaluació positiva si s’assisteix com a mínim al 75% de cada mòdul formatiu que conté el Certificat de
Professionalitat, i si es superen també les proves d’avaluació pertinents. S’han de superar totes les proves
realitzades durant el certificat per tal de poder accedir al mòdul de pràctiques professionals no laborals
supervisades per l’equip tècnic de formació.
Oferta formativa:
nivell

horari

Perfil d´entrada requerit

Xarxes socials 2.0

2

TARDES

ESO/GRADUAT ESCOLAR/CFGM/FPI
o bé prova de nivell del nivell 2

CP Confecció i Publicació de pàgines web

2

TARDES

ESO/GRADUAT ESCOLAR/CFGM/FPI
o bé prova de nivell del nivell 2

Signatura de l’usuari/ària del Servei,
L’usuari signa conforme rep la informació continguda en aquest document i dóna la seva conformitat al procés de
selecció en el qual sol·licita participar en complir els requisits d’accés establerts.

Sabadell, ______ _/_________/ 20___
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