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La Guia de
Formado
2018 de
l'Ajuntament
incorpora els
cursos en línia
La formació a distància permet formar-se de
manera més ràpida i al ritme de l'usuari
C-Serret
L'Ajuntament de Vila-seca ha
editat la Guia de Formació 2018,
que inclou un total de 30 cursos.
La principal novetat de l’oferta formativa d'aquest any és la
incorporació de cursos en línia,
que es podran seguir de manera
no presenciaL
Segons explica Josep Toquero,
regidor de Relacions ciutadanes
i Dinamització laboral, la intro
ducció d'aquest nou formal respon a les necessitats detectades
entre els usuaris dels cursos:
«vam veure que hi havia perso
nes que, quan s'inscrivien ais
cursos, necessitaven la formació
d’una manera més immediata,
perquè potser ja tenien una ofer
ta laboral però els demanaven
algun tipus de curs específic,
com pot ser el de manipulador
d’aliments o d’idiomes*». Amb
aquesta nova oferta, apunta el
regidor, se solventa un altre lap
se de temps que, per a alguns
usuaris, podia resultar incòmo
de, ja que els cursos no s’inicien
fins que s’omplen les places, fet
que pot portar a que es trigui una
o dues setmanes a engegar-lo.
«Amb els cursos a distància,
un curs de vint hores es pot fer,
còmodament, en un parell
de dies», condou Tbquero.
Les persones que optin per
aquesta modalitat formati
va disposaran d’unes claus
d’accés a la plataforma dels
cursos i, com és habitual
en la formació a distància,
disposaran d’un tutor que
seis assignarà en comen
çar.
L’oferta d'aquest any
repeteix en gran mesu
ra la d’anys anteriors, i
contempla des de cursos
de llengües fins a cursos
per obtenir carnets que
són requisit per accedir
a determinats llocs de
treball. Segons detalla
el regidor de Dinamització la

boral, «a l’hora de dissenyar els
continguts de l’oferta formativa
es consulten tant entitats que
aglutinen empresaris com em
preses privades, per tal de saber
quines necessitats ocupacionals
són prioritàries i així formular
els cursos en funció de les de
mandes del mercat laboral».
Per inscriure’s en cadascun
dels cursos cal portar un im
près de matriculació al Servei
d’Ocupació i Creació d’Empreses
(SOCE), de dilluns a divendres
de 10 a 13b. Les places, que són
limitades, es cobriran en funció
de l’ordre d’inscripció, l’empa
dronament al municipi, la si
tuació d’atur, la discapacitat de
l’alumne, la participació en altres
accions formatives, la proximitat
de l’actual domicili o centre de
treball i ser família nombrosa o
monoparental El pagament del
preu públic s’haurà de realitzar
una setmana abans de l’inid del
curs, mitjançant transferència
bancària a l’entitat i número de
compte indicat a l’imprès de ma
triculació.
Tots els cursos tenen un preu
públic i un preu especial reduït
per a les persones en situació
d’atur. El curs més llarg té una
durada de 122h (Curs

Centre Municipal de Formació i Ocupació ‘Antic Hospital’, seu del Centre de Formació i Ocupació de Vila-seca.

■ Els usuaris dels cursos
en línia tindran un tutor
que els serà assignat en
començar el curs
■ Els cursos tenen un preu
públic i un preu especial
reduit per a persones en
situació d'atur
presencial de soldadura amb
dèctrode revestit i soldadura
TIG), mentre que el més curt
dura 8h (Curs presencial de carretoner), però la majoria duren
entre 20 i 40 hores. Cada curs
aplega un total d’entre 15 i 20
alumnes.
Per a més informació els ciuta
dans poden adreçar-se al Centre
Munidpal de Formado i Ocupa
do “Antic Hospital’, al carrer de
l’Hospital 1, o poden trucar al
telèfon 977 39 43 27.

■ L’oferta de cursos 2018
- Curs presencial d'ofimàtica bàsica

30h

- Curs presencial d'ofimàtica avançada

30 h

- Vídeo curs d'Excel 2010 bàsic-intermedi

26h

- Curs en línia de Word 2013

26b

- Curs presencial d'anglès per a l'atenció al client

40h

- Curs presendal de francès per a l'atendó al client

40 h

- Curs en línia d'anglès nivell 1

26h

- Curs en línia d'anglès nivell 2

26 h

- Curs en línia de francès A1-A2

26h

- Curs presendal de carretoner
- Curs presencial de TPC (Targeta Professional per a la Construcció]
- Curs presencial de gestió de magatzem

80h

- Curs presencial de soldadura amb elèctrode revestit i soldadura TIG

122h

- Curs presendal d'operacions de manteniment

100 h

- Curs en línia de prevenció per a operadors en pont-grua

26h

- Curs en línia de prevenció de caigudes en alçada (protecdó)

26h

- Curs presencial de tractament d'aigües en piscines i piscines d’hidromassatge
- Curs presencial d'auxiliar de mina

GUIA2018

8h
60h

20 h
120 h

- Curs presencial de manipulació d'aliments

10 h

- Curs en línia d'al·lèrgens i APPCC (sector alimentació]

26 h

- Curs en línia de decoració i pypnsirin de plats

26h

- Curs en línia de cambrer/a

26h

- Curs presencial d'atendó domiciliària

80h

- Curs en línia d'emprenedor directiu

26b

- Curs en línia de tècniques per millorar lautoestima l’autocontrol i la comunicadó

26 h

- Curs en línia d'intel·ligència emodonal aplicada a l'empresa

26 h

- Curs presencial d'aparadorisme
- Curs presencial de secció de productes frescos

30 h
120 b

- Curs en línia de tècniques de venda i atenció al client

26h

- Curs en línia de màrqueting a les xarxes socials i implantado de negoci electrònic

26h

