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Un 35% dels alumnes de formació ocupacional ja han
trobat feina
Ahir tenia lloc el lliurament de diplomes a les persones que han participat
als programes de formació dels serveis municipals d’ocupació (EMFO)
durant el curs 2013-2014. Més d’una seixentena de participants no van
poder assistir al lliurament perquè ja s’han inserit al mercat laboral.
El lliurament de diplomes va anar a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs i el regidor de Treball, Rafa Cabanilla. Durant l’acte, Josep Monràs va
destacar el compromís del govern de la ciutat per l’ocupació, que continuarà
donant suport perquè aquests cursos siguin una realitat, ja que “la formació és
una oportunitat de trobar feina”. Les xifres ratifiquen aquesta afirmació ja
que 62 persones no van poder assistir al lliurament per haver trobat feina.
Les persones que han rebut el diploma han cursat algun dels 11 itineraris de
Formació Ocupacional per a persones a l’atur entre 16 i 65 anys; o bé el
Programa Forma i Insereix, adreçat prioritàriament a menors de 30 anys, però
també a majors de 45, persones amb discapacitat, aturats de llarga durada,
persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

Formació Professional
El curs 2013-2014, EMFO ha ofert 11 itineraris (5 més que l’anterior), 7 que
corresponen a un Certificat de Professionalitat (CP) i 4 cursos del catàleg
d’especialitats del SOC:
 CP Repoblacions forestals i tractaments silvícoles
 CP Activitats auxiliars en conservació i millora de forests)
 CP Organització i gestió de magatzem
 CP Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 CP Activitats auxiliars de comerç
 CP Gestió de trucades de teleassistència
 CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
 Anglès financer
 Anglès: atenció al públic
 Anglès: gestió comercial
 Manteniment d’instal·lacions autoritzades controlades per autòmats
programables
Un total de 176 persones han participat en els itineraris, de les quals 121 han
rebut un Certificat de Professionalitat i 66, un Certificat d’assistència. Fins el

mes d’octubre, 62 d’aquestes persones s’han inserit en el mercat laboral (35%
del total d’alumnes).

Forma i Insereix
El curs 2013-2014 aquest programa ha ofert formació en l’àmbit d’activitats de
venda. En total són 610 hores (formació + pràctiques en empresa). Se n’han
beneficiat 15 persones. Fins el mes d’octubre, s’han inserit el 46% dels
participants (7 alumnes).
Els dos projectes estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social Europeu.
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