Programa de Formació i ocupació:
“Taller de Ocupació, Alaquàs + actiu”
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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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