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PROGRAMACIÓ  
CURSOS 2018-2019
ADREÇATS A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
Cursos de formació per a l’ocupació 2018-2019 subvencionats pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social.

CURSOS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Organització del transport i la distribució
Mòduls formatius:

>   Distribució capil·lar 
>   Transport de llarga distància
>   Optimització de la cadena logística
>   Anglès professional per a logística i transport internacional

Ofimàtica: Operacions d’enregistrament i tractament  
de dades i documents
Mòduls formatius:

>   Enregistrament de dades
>   Tractament de dades, textos i documentació. Word i Excel
>   Reproducció i arxiu en suport informàtic. Access i Windows

Auxiliar administratiu: Operacions auxiliars de serveis  
administratius i generals
Mòduls formatius:

>   Tècniques administratives  d’oficina.  
Documentació economicoadministrativa i comercial

>   Comunicació en les relacions professionals
>   Reproducció i arxiu en suport informàtic. Windows i Access

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG
Mòduls formatius:

>   Soldadura i projecció tèrmica per oxigàs
>   Soldadura amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible

420 hores 
Nivell 3

440 hores 
Nivell 1

430 hores 
Nivell 1

600 hores 
Nivell 2

Tots els itineraris formatius de certificats de professionalitat inclouen pràctiques en empresa.



CURSOS DE FORMACIÓ TRANSVERSAL

CURS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA TRANSVERSAL, 
ADREÇAT NOMÉS A L’ALUMNAT DELS CURSOS  2018-2019  

Anglès A1

Anglès A2

Anglès B1

Els cursos d’anglès ofereixen la possibilitat de realitzar una prova, totalment 
subvencionada, de certificació oficial del nivell de llengua anglesa segons el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües. 

Marca personal i xarxes socials

150 hores

150 hores

240 hores

35 hores

Inici dels cursos a partir del desembre de 2018. 
El període de preinscripció als cursos ja està obert.
Les persones interessades podeu adreçar-vos al Centre de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat (carrer de les 
Moreres, 48, 08820, el Prat de Llobregat, tel. 93 478 68 78 - àrea 
de formació) o bé podeu preinscriure-us en línia a: 

online.elprat.cat, www.elprat.cat/economia,  adfor@elprat.cat



+ INFO
Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
C. de les Moreres, 48 
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 93 478 68 78

www.elprat.cat/economia

#elpratocupació


