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Actualitat

Ajustador mecànic, cuina, aplicacions informàtiques i internet
comprenen l'oferta de cursos de la tardor

Dilluns 8 d'agost de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès fa pública l'oferta de cursos de formació
ocupacional per a persones en situació d'atur que s'impartiran entre els mesos
d'octubre i febrer. En total s'impartiran sis cursos: un d'ajustador mecànic, un de
cuiner/a, dos d'aplicacions informàtiques de gestió i dos més d'Internet. Els cursos
són totalment gratuïts per als assistents ja que estan subvencionats pel Servei
d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Cada curs pot acollir un màxim
de 15 alumnes i, per accedir a alguna d'aquestes places cal complir dos requisits
indispensables: estar a l'atur i inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (c/ Sardà,
121-123, Sabadell), com a demandant d'ocupació abans de l'inici del curs. El curs
d'ajustador mecànic és de 449 hores i s'adreça als menors de 25 anys, sempre en
situació d'atur. Durant les sessions, que aniran d'octubre de 2005 a febrer de 2006,
s'impartiran coneixements sobre processos de fabricació, preparació i ajustat de
màquines per al mecanitzat i muntatge de conjunts mecànics, a banda també de
prevenció de riscos laborals. Pel què fa al curs de cuiner/a també anirà d'octubre de
2005 a febrer de 2006 i s'estendrà durant 355 hores en total. Està adreçat a dones en
situació d'atur i s'hi podrà aprendre a preparar i presentar elaboracions bàsiques i
plats elementals a base de diferents aliments (hortalisses, sopes, arròs, cereals,
pastes, ous, peix i marisc o carns i aus). També s'impartirà un mòdul de manipulació
d'aliments. De cursos d'ampliacions informàtiques de gestió se'n faran dos, de 334
hores cadascun: un s'adreçarà a menors de 25 anys i l'altre, a dones. Tots dos aniran
d'octubre a febrer i, dins del temari es recullen aspectes com l'entorn Windows, el
Word, l'Acces, l'Excel, Comptabilitat, Internet i prevenció de riscos. Finalment,
també es faran dos cursos d'Internet adreçats, un a dones i l'altre a menors de 25
anys, de 94 hores cadascun. Aquests començaran al novembre i acabaran el
desembre de 2005 i, entre els continguts que s'impartiran destaca la iniciació a
Internet, navegadors i altres aplicacions, així com prevenció de riscos. Tots els
cursos de formació ocupacional inclouen també amb un mòdul de 15 hores
d'inserció i tècniques de recerca de feina i un mòdul de 9 hores de sensibilització
ambiental. Els interessats es poden inscriure al Departament de Promoció
Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Castellar (c/ Sant Llorenç, 7) a partir del
29 d'agost i fins al 15 de setembre.
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