L'Ajuntament d'Alaquàs, a través del Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer
Martí, ha elaborat el Pla de Formació Professional per a l'Ocupació 2018/2019 i ha
sol·licitat al Servef i a la Conselleria d'Educació, subvencions per a desenvolupar les
següents accions formatives:

SERVEF.
Programa de Formació Professional per a l'Ocupació.
Modalitat: Formació per a la inserció.

HORES

CP NIVELL

IFCT0108

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE
SISTEMES MICROINFORM TICS

15

410

1

nov 18
abr 19

IMAR0408

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES

15

540

2

nov 18
abr 19

CODI

DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Nº ALUM

DATES
PREVISTES

Accions formatives dirigides prioritàriament a persones en situació de desocupació i a
persones ocupades, que els proporcionen la qualificació professional per a exercir una
ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció
laboral.

DENOMINACI

•

Destinataris: persones desocupades amb 16 anys complits que figuren inscrites
com a demandants en un servei públic d'ocupació, sense perjudici de la
participació de persones ocupades. Les persones desocupades hauran de
representar un percentatge d'almenys el 80% de les participants i tindran
preferència en la selecció respecte de les persones ocupades. Els candidats
hauran de complir els requisits acadèmics d'accés als diferents cursos.

•

Requisits acadèmics d'accés: totes les especialitats previstes per a aquest
curs corresponen a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2.
o

Per als certificats de professionalitat de nivell 1(CP1): sense requisits
acadèmics

o

Per als certificats de professionalitat de nivell 2 (CP2): complir almenys un
dels següents requisits
✗
✗
✗

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell que
el del certificat de professionalitat al que vols accedir.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la
mateixa família i àrea professional.
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Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o
ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les
administracions educatives.
Tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
i/o de 45 anys.
Tindre les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament
la formació corresponent al certificat de professionalitat.

✗
✗
✗
•

Inscripció: Si aquestes interessat en algun/s dels cursos que el Centre
Municipal de Formació ha sol·licitat per a enguany, i compleixes el requisit
acadèmic d'accés, és imprescindible que ho faces constar en la teua demanda
d'ús del Servef al més prompte possible, a través d'una de les següents vies:
✗

Incloent-ho tu mateix a través d'internet: per a això, accedeix a la pàgina
web del Servef > AutoServef > Demanda d'ocupació > Autoentrevista i
inclou el curs del teu interés (http://www.servef.gva.es/miservef).

✗

Sol·licitant cita en el teu Centre Servef d'Ocupació perquè ho registren
allí: per a això, accedeix a la pàgina web del Servef > AutoServef > Cita
prèvia > Atenció Personalitzada (http://www.servef.gva.es/miservef).

Una vegada que el Servef haja aprovat la realització del curs, rebràs un
avís automàtic del seu sistema informàtic, avisant-te que procediran a
realitzar la preselecció de candidats per a un dels cursos del teu interés. En
aqueix mateix moment, és imprescindible que t'inscrigues confirmant el teu
interés com a candidat en aqueixa preselecció. Per a això has d'accedir a la
pàgina web del Servef > Formació > Consultar > Cerca de cursos i quan
trobem el curs en qüestió, donar-li al botó M'interessa.
•

Durada: variable en funció de la quantitat d'hores del curs

•

Lloc de realització dels cursos: Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer
Martí. C/ Cid, 40. Alaquàs. Telèfon: 961986045. E-mail: formacio@alaquas.org

•

Més informació, orientació o ajuda: Agencia Desenvolupament Local (ADL). C/
Major, 81. Alaquàs. Telèfon: 961519400. E-mail: adl@alaquas.org
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Programa de Formació i ocupació:
“Taller de Ocupació, Alaquàs + actiu”

FECHAS
PREVISTAS

HORAS

SSCS0208

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES

10

1920

2

dic 18
nov 19

ELEE0109

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EL CTRICAS DE BAJA TENSI N

10

1920

2

dic 18
nov 19

C DIGO

DENOMINACI N DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Nº ALUM

CP NIVEL

Programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar l'ocupabilitat de
les persones desocupades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua
inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització
d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis
d'utilitat pública o interés social.

✔ Destinataris: les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els
següents requisits mínims:
o Tindre 25 anys o més.
o Ser desocupades, entenent-se com a tals a les persones demandants
d'ocupació no ocupades registrades en el Servef.
o Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un
contracte per a la formació i l'aprenentatge.
o Complir els requisits acadèmics d'accés als diferents cursos.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits,
tindran la consideració de col·lectius prioritaris per al Servef:
✔ Les dones, especialment les víctimes de violència de gènere.
✔ Les persones amb discapacitat.
✔ Les persones en situació o risc d'exclusió social.
✔ Les persones majors de 55 anys.
✔ Les persones amb baixa qualificació.
✔ Les persones en atur de llarga durada.
•

Requisits acadèmics d'accés: les especialitats previstes per a aquest taller
d'ocupació corresponen a certificats de professionalitat de nivell 2. Per a
accedir a aquests especialitats has de complir almenys un dels següents
requisits:
✗
✗

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell que
el del certificat de professionalitat al que vols accedir.
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✗
✗
✗
✗

Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la
mateixa família i àrea professional.
Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o
ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les
administracions educatives.
Tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
i/o de 45 anys.
Tindre les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament
la formació corresponent al certificat de professionalitat.

• Inscripció: Si estàs interessat en algun/s dels cursos previstos per al Taller
d'Ocupació i compleixes el requisit acadèmic d'accés, és imprescindible que ho
faces constar en la teua demanda d'ús del Servef al més prompte possible. Per a
això, dirigeix-te a la teua oficina del Servef d'Ocupació i demana que t'inscriguen
en una o diverses especialitats segons els teus interessos.
• Durada: un any, 1920 hores a raó de 8 hores diàries.
• Lloc de realització dels cursos: Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer
Martí. C/ Cid, 40. Alaquàs. Telèfon: 961986045. E-mail: formacio@alaquas.org
• Més informació, orientació o ajuda: Agencia Desenvolupament Local (ADL). C/
Major, 81. Alaquàs. Telèfon: 961519400. E-mail: adl@alaquas.org

Tots aquests cursos estan sol·licitats i pendents d'aprovació pel Servef.
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CONSELLERÍA DE EDUCACI N, INVESTIGACI N, CULTURA Y DEPORTE
Programa Formativo de Cualificación Básica (PFCB)

C DIGO

DENOMINACI N DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Nº ALUM

HORAS

CP NIVEL

FECHAS
PREVISTAS

Programa adaptado a las necesidades específicas del alumnado que ha abandonado
la enseñanza reglada sin haber conseguido los objetivos previstos en la Educación
Secundaria Obligatoria o que presente necesidades educativas especiales que hayan
impedido la consecución de dichos estudios secundarios.

ADGG0408

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

15

960

1

Sep 18Jun 19

•

Destinataris: joves escolaritzats i desescolaritzats entre 16 i 21 anys (o amb 15 si
compleixen els 16 abans de finalitzar l'any d'inici del programa), que no tinguen el
Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

•

Inscripció: Emplenar l'Annex I Sol·licitud d'Admissió en Programes Formatius de
Qualificació Professional que es troba en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació en el següent enllaç (http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacionprofesional/normativa-general) i presentar-ho en el Centre Municipal de Formació.

•

Durada: 9 mesos 960 hores lectives a raó de 6 hores diàries.

•

Lloc de realització del curs: Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer
Martí. C/ Cid, 40. Alaquàs. Telèfon: 961986045 E-mail: formacio@alaquas.org

•

Més informació, orientació o ajuda: Agencia Desenvolupament Local (ADL). C/
Major, 81. Alaquàs. Telèfon: 961519400. E-mail: adl@alaquas.org

Data inici: dijous 20 de setembre de 2018.
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