ACCIONS FORMATIVES PER
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

DE LA DIPUTACIÓ 2016 i 2017
Tal com ja us vam informar al juliol, en breu començaran les
primeres accions formatives de la secció sindical de CCOO DiBa
relacionades amb l’Oferta Pública.
Gestionades per la FUNDACIÓ PACO PUERTO de CCOO
Catalunya, aviat es començaran a impartir els cursos següents:
•

•

TEMARI GENERAL GRUPS A1(Presencial)
INICI: 02.10.2018

FINAL: 16.02.2019

DURADA: 54 Hores

HORARI: dimarts de 16.30 a 19:30

TEMARI GENERAL GRUPS A2(Presencial)
INICI: 09.10.2018

FINAL: 09.04.2019

DURADA: 36 Hores

HORARI: dimarts de 16.30 a 19:30

Aquests cursos ja tenen el nombre màxim d’alumnes inscrits.
Degut a la demanda rebuda, s’està generant una llista d’espera de les
persones interessades a realitzar els cursos amb l’objectiu d’obrir nous
grups.
Per a noves inscripcions o més informació, poseu-vos en contacte amb
la FUNDACIÓ PACO PUERTO.

•

AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 TEMARI GENERAL I
ESPECÍFIC(Presencial)
INICI: 25.09.2018

FINAL: 08.01.2019

DURADA: 42 Hores

HORARI: dimarts de 16.30 a 19:30

Degut a la demanda rebuda, a més del curs anunciat, s’ha previst
realitzar un altre que s’impartiria els dijous i que començaria el dia 27 de
setembre.
En breu, la FUNDACIÓ PACO PUERTO es posarà en contacte amb les
persones que esteu en llista d’espera per informar-vos oportunament.

LLOC ON S’IMPARTIRAN AQUESTS TRES CURSOS:
Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è planta (Seu central de CCOO Catalunya).
Metro: Jaume I (L4)

INSCRIPCIONS, GESTIÓ I DUBTES RELACIONATS AMB
AQUESTS CURSOS, ADRECEU-VOS A LA FUNDACIÓ
PACO PUERTO DE CCOO
• fppuerto@ccoo.cat (Opció preferent)
• telèfon 93.481.27.17

ALTRES ACCIONS FORMATIVES:

•

TÈCNIC/A M. BIBLIOLOGIA I TÈCNIC/A AUX.
BIBLIOLOGIA (Online)

Les característiques principals d’aquests cursos seran:
•

Preparació de:
1. Temari general
2. Temari específic i prova pràctica

Es podrà fer inscripcions a tot o només a un dels dos temaris.
•

Curs Online amb algunes sessions presencials.

S’ha previst obrir el termini d’inscripcions el mes d’octubre per poder
començar el curs a principis de novembre.

A més, tal com ja us vam dir anteriorment, la nostra intenció és poder oferir
més accions formatives de preparació dels temaris generals de la resta de
subgrups de classificació, així com de la part específica d’algunes
convocatòries.
Concretament i de moment podem avançar-vos que ja s’està treballant en
possibles accions formatives relacionades amb el personal de Parcs Naturals
i de RESPIR.

VOLS COL·LABORAR COM A FORMADOR/A?
Aprofitem per agrair a totes les persones que heu respost a la crida per
col·laborar com a formadors/es i animem a qui vulgui oferir-se per impartir
cursos o elaborar temaris a que es posin en contacte amb nosaltres per poder
establir les condicions.
Coneixes persones que voldrien col·laborar? Fes-nos arribar el seu contacte.

