D4A OFERTA DE FORMACIÓ GESTIÓ DEL ITINERARI COMPLET

1. Aquest model constitueix l'oferta de formació del Itinerari Complet
del Certificat de Professionalitat , a més de poder ser utilitzat als
aparadors del centre, taulells d'anuncis i altres.
2. La informació es realitzarà indistintament en llengua catalana o
castellana. Si es vol fer en les dues llengües, la primera llengua serà
la catalana, amb utilització d’un llenguatge inclusiu d’homes i dones.
3. La Secció de Seguiment del SOIB serà l’encarregada de rebre les
propostes (per correu electrònic i per registre) i donar el vist i plau.
4. A l’apartat ITINERARI COMPLET DEL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT: El nom coincidirà obligatòriament amb el nom
del Certificat aprovat pel SOIB. Quan es consideri convenient es
podrà posar un aclariment entre parèntesi.
5. A l'apartat CODIS DELS MF: Indicar els diferents Mòduls Formatius
docents que s'impartiran en el Itinerari Complet del certificat de
Professionalitat.
6. A l'apartat de PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DEL:
Indicar la denominació del Itinerai Complet del Certificat de
Professionalitat .
7. A l'apartat CODI MP: Indicar el Mòdul de Pràctiques.
8. Les DATES DEL CURS tindran el següent format: dia (2 dígits)/ mes

(2 dígits)/ any (4 dígits). Per exemple: 01/02/2014
9. L’apartat INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ha de coincidir amb el lloc
real on els alumnes s’hauran d’adreçar per formalitzar la seva
inscripció a l’acció formativa.
10.
A l’apartat REQUISITS DELS ALUMNES s’inclouran els requisits
establerts en la convocatòria i/o resolució i al programa formatiu
específic de l’especialitat formativa aprovada.
11.
S'ha d'adjuntar el model de prova de selecció (entrevista
personal, prova física o prova escrita)
12.
Quan es tracti d'accions formatives d'idiomes de gestió
comercial, heu d'adjuntar les següents proves: comprensió oral,
comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita.
13.
S’ha d’eliminar aquesta pàgina amb instruccions quan s'hagi de
presentar el document davant el SOIB

ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES
DIRIGIDES PREFERENTMENT A PERSONES TREBALLADORES
DESOCUPADES

ITINERARI COMPLET DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
AFDP0109 SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES
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DENOMINACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SOCORRISME EN
INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA: 455/17
CODIS DELS MF:
MF0269_2: NATACIÓ (120 H)
MF0270_2: PREVENCIÓ D'ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONES AQUÀTIQUES (40 H)
MF0271_2: RESCAT D'ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (90 H)
MF0272_2: PRIMERS AUXILIS (40H)
DURADA: 290 H

HORARI: DE 15 A 22 H

INICI: 12/03/2018

ACABAMENT: 18/05/2018

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 8/03/2018

DATA DE SELECCIÓ: 09/03/2018

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE SOCORRISME EN
INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA: 459/17
DURADA: 80 H
INICI: 28/05/2018

CODI MP: MP0071

HORARI: DE 08 A 16 H
ACABAMENT: 09/06/2018

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 23/05/2018

DATA DE SELECCIÓ: 24/05/2018

Consultau el nostre web a: http://soib.caib.es

Requisits dels alumnes:
Els destinataris de la formació són treballadores i treballadors desocupats inscrits com a
demandants d'ocupació. Aquest col·lectiu ha de cobrir un mínim del 60% del total de places.
En cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 40% màxim de persones ocupades. Es
prioritzaràn els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45
En cas d'empat entre candidats s'atorgaran les places per sorteig.
Els requisits acadèmics per l'accés són:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tenir el títol de graduat en ESO.
Tenir superat el curs de 2n de BUP.
Estar en possessió d’un CP de nivell 2.
Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (FP de primer grau, FPI).
Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
◦ Graduat en educació secundària obligatòria.
◦ Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa
◦ Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau
mitjà.
◦ Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de
règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I.
◦ Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de
formació professional.
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Informació, inscripció i realització: Secretaria Ies Albuhaira
Adreça: C/ Maria i Josep s/n Muro
Persona de contacte: Pere Galán Massanet
Tel.: 629609768
Mail: peregalanmassanet@hotmail.com
Per a la realització del curs és indispensable saber nadar i portar una declaració
responsable de no tenir cap problema de salut que impedeixi realitzar el curs de
socorrista.
Prova pràctica

Entrevista personal

Prova escrita

