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Alcalde
Som conscients que  la
problemàtica econòmica,
laboral i social generada per
la pandèmia encara no ha
acabat, per això des de  
 l'Ajuntament de Constantí,
un any més, us  presentem
la guia formativa. 
Volem continuar donant
suport a la  programació de
cursos i activitats
formatives que han de servir
per ajudar a les persones a
millorar la seva formació
ocupacional i la incorporació
al mercat de treball.
Al igual que el curs anterior
l'actualitat encara canviant   
continuarà marcant el
funcionament dels serveis.
En conseqüència les
activitats i cursos formatius
es portaran a terme seguint
els protocols de mesures
per garantir la seguretat
dels usuaris. 
Us animem a que us formeu 
 per aconseguir els vostres
objectius.
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ÓSCAR SÁNCHEZ
IBARRA
ALCALDE DE
CONSTANTÍ  I
PRESIDENT DEL
CCT

Regidora
Des de l'àrea de formació i
promoció econòmica  volem
continuar oferint-vos una 
 oferta formativa adaptada
a les necessitats de la
nostra població.
Trobareu una sèrie de
cursos que us ofereixen  la
millora de les vostres
competencies i enguany, 
 aquesta oferta, es
complementa amb una
amplia oferta  de cursos
online.
En resum, oferim un ventall
d'opcions força complet per
escollir les que millor
s'ajustin a les vostres
necessitats.
Subvencionem àmpliament 
 la totalitat de les accions
formatives  per tal  què
tothom hi pugui tenir accés. 
No deixeu passar aquesta
oportunitat per millorar el
vostre perfil professional o
adquirir competències.
Us esperem!

DOLORS FORTUNY
GOLORONS
REGIDORA
D'ENSENYAMENT                
I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
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HORES:80

inici: octubre
Preu: 20 € (subvencionat)

CURS D'AUXILIAR DE MAGATZEM AMB CARRETÓ
NORMA UNE 58451 

FORMACIÓ OCUPACIONAL

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Hores:  370 

Previsió inici febrer

subvencionat

Hores: 320

Previsió inici març

subvencionat

CP AMBIT SOCIOSANITARI

CP AMBIT ADMINISTRATIU

CP AMBIT LLEURE

Hores:  150

iPrevisió inici Maig

subvencionat

*Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

*Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

*Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil

* caldrà completar el curs amb la realització del  mòdul  de pràctiques i Formació Complementaria



FORMACIÓ A DISTÀNCIA

L'IOC és l'institut d'ensenyament a distància del
Departament d’Ensenyament 
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Calendari de matrícules :  https://ioc.xtec.cat/educacio/26-ioc/ioc-int/968-calendari-de-
matricula-202021



AULA MENTOR  formació de qualitat  i  variada 
 certificats pel  Ministeri d’Educació.
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FORMACIÓ REGLADA

*becats per l'Ajuntament de Constantí als empadronats al municipi. 
Matrícules  obertes tot l'any. 

FORMACIÓ A DISTÀNCIA



 
CURSOS TRANSVERSALS I SECTORIALS 

DE FORMACIÓ CONTÍNUA  ONLINE

    TREBALLADORS/RES / ERTO D’EMPRESES DE CATALUNYA 
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dilluns i dimecres  de 10  a 11 (60 hores)
o dimecres de 15 a 16:30 (45 hores)
inici: octubre

Informàtica nivell inicial 

    subvencionat

INFORMÀTICA I NNTT
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dilluns i dimecres de 11 a 12 (60 h.)
inici: octubre

Informàtica nivell 2 

    subvencionat

divendres de 11 a 12 
inici: octubre

 Tallers per aprendre a utilitzar mòbils i tauletes. 

    subvencionat

divendres de 10 a  11   (30 hores)
inici: octubre

  Informàtica nivell ofimatica

   subvencionat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

matrícules   trimestrals  en funció de les plaçes disponibles 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ALFABETITZACIÓ I FORMACIÓ INSTRUMENTAL

dimarts i dijous  de 10  a 11 (60 h.)
o dimarts de 18 a 19:30 (45 h.)
inici: octubre

Alfabetització

subvencionat

dimarts i dijous  de 11  a 12 (60 h.)
inici: octubre

Formació instrumental nivell 1

 subvencionat

de dilluns a  dijous  de 15  a 17 
inici: octubre

Formació instrumental nivell 2

subvencionat

matrícules   trimestrals  en funció de les plaçes disponibles 

Servei de primera acollida
Mòduls formatius per a l'obtenció  del certificat
d’acollida.
subvencionat



Cursos de català (mòduls  de 45 H)
Els cursos del CNL es basen en els programes de
llengua catalana de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya .

CATALÀ

TÍTOLS OFICIALS   I CURSOS PRESENCIALS I A
DISTÀNCIA.

OFICINA DE CATALÀ DEL CNL
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Calendari de matrícules  curs 21-22:
https://www.cpnl.cat/es/cursos-de-catala/inscripcio-es/

matrícules   trimestrals  en funció de les plaçes disponibles 



PAGE 87 ALTRES CURSOS 

CURS TEÒRIC DE CARNET DE CONDUIR
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TALLER COSTURA CREATIVA

 

inici: febrer 
Preu:  220 € (subvencionat)

 inici: octubre
divendres  tardes

    subvencionat



Oficina Municipal 
de treball de Constantí
oficinadetreball@constanti.cat
tel. 977 19 08 21 

Escola d'Adults Municipal 
de Constantí
escolaadults@constanti.cat
tel. 977 52 42 28 

ORGANITZA


