Formació gratuïta
Dirigida a: Prioritàriament treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació
DENOMINACIÓ CP: DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
CODI CP: SSCE0110

Núm. ordre: CD018/18

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
ACCIÓ FORMATIVA: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’ACCIONS FORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ
Codi MF: MF1442_3
Núm. acció formativa: 283/18
Durada: 60 hores
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.
Inici: 28/01/2019
Acabament: 12/02/2019
Data límit d’inscripció: 14/01/2019
Data de selecció: 15/01/2019
ACCIÓ FORMATIVA: SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANS I RECURSOS
DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
Codi MF: MF1443_3
Núm. acció formativa: 284/18
Durada: 90 hores
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.
Inici: 13/02/2019
Acabament: 11/03/2019
Data límit d’inscripció: 04/02/2019
Data de selecció: 05/02/2019
ACCIÓ FORMATIVA: IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ
Codi MF: MF1444_3
Núm. acció formativa: 285/18
Durada: 100 hores
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.
Inici: 12/03/2019
Acabament: 08/04/2019
Data límit d’inscripció:28/02/2019
Data de selecció: 04/03/2019
ACCIÓ FORMATIVA: AVALUACIÓ DEL PROCÈS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN FORMACIÓ PROFESSIONAL
PER A L’OCUPACIÓ
Codi MF: MF1445_3
Núm. acció formativa: 792/18
Durada: 60 hores
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
Inici: 09/04/2019
Acabament: 29/04/2019
Data límit d’inscripció: 29/03/2019
Data de selecció: 01/04/2019
ACCIÓ FORMATIVA: ORIENTACIÓ LABORAL I PROMOCIÓ DE LA QUALITAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER
A L’OCUPACIÓ
Codi MF: MF1446_3
Núm. acció formativa: 286/18
Durada: 30 hores
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
Inici: 30/04/2019
Acabament: 08/05/2019
Data límit d’inscripció: 16/04/2019
Data de selecció: 17/04/2019
ACCIÓ FORMATIVA: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
Codi MF: MP0353
Núm. acció formativa: 287/18
Durada: 40 hores
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 17:00 h.
Inici: 13/05/2019
Acabament: 17/05/2019
Data límit d’inscripció: 02/05/2019
Data de selecció: 03/05/2019

REQUISITS DELS ALUMNES:
Dirigides prioritàriament a treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació.
La participació dels treballadors desocupats ha d’assolir un percentatge mínim del 70% respecte del
total dels que inicien l’especialitat formativa. El 30 % restant, com a màxim, es pot cobrir per
treballadors ocupats.
Requisits acadèmics d’accés:
Els o les alumnes han de complir alguna de les condicions següents:
a) Tenir el títol de batxillerat
b) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea
professional del certificat al qual es vol accedir
d) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es
vol accedir
e) Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
f) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
Tenir el títol de batxillerat o certificat acreditatiu d'haver superat totes les
matèries de batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
Tenir un títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior
Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior
de formació professional en centres públics o privats autoritzats per
l'Administració educativa
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació
professional
g) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys
h) Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació del certificat de professionalitat
Col·lectius prioritaris
- Prioritat 1: Dones víctimes de violència masclista, circumstància que s’ha d’acreditar mitjançant
mesura cautelar de protecció vigent o sentència judicial dictada en els darrers 24 mesos.
- Prioritat 2: Joves entre 16 i 29 anys i majors de 45 anys.
- Prioritat 3: Treballadors desocupats de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18
mesos), circumstància que s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’oficina d’ocupació.
- Prioritat 4: Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin unitats de
competència assolides del certificat que s’ha de completar.
- Prioritat 5: Dones, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
- Prioritat 6: La resta de treballadors desocupats.
Informació, inscripció i realització: Centre de Formació S’Algar
Adreça: Av/ Antoni Maura nº 80 (Inca)
Persona de contacte: Asunción García
Telèfon: 971870967
Adreça electrònica: inca@escolasalgar.com
Selecció:
Prova pràctica
Entrevista personal X
Prova escrita
Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

