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S’inicia un curs de soldadura amb arc elèctric adreçat a persones
en situació d’atur i subvencionat per la Generalitat

Divendres 12 de juny de 2009

Properament en començarà un de soldadura d’alumini pel procediment TIC i
un d’aplicacions informàtiques de gestió financera comptable

El passat dilluns, 8 de juny, va començar un curs de soldadura amb arc elèctric
adreçat a persones en situació d’atur. Un total de 20 persones duran a terme aquest
curs, que té una durada de 60 hores i que finalitzarà el 29 de juny.

El curs forma part d’una convocatòria formativa subvencionada íntegrament per la
Generalitat de Catalunya, i que a Castellar inclou també un curs de soldadura
d’alumini pel procediment TIG, que s’iniciarà el 30 de juny i que té una durada
també de 60 hores. Les persones interessades a participar d’aquest curs hauran
assistir el proper dimecres, 17 de juny, a una sessió informativa que tindrà lloc a les
11 del matí i durant la qual s’explicarà el contingut del programa, així com els
requisits indispensables per poder accedir al curs. Seguidament, es realitzarà una
prova inscrita a totes les persones interessades que compleixin els requisits, que
hauran de passar també una entrevista personal.

A més, dins de la mateixa convocatòria s’inclou un curs de 80 hores d’aplicacions
informàtiques de gestió financera comptable, que és previst que s’iniciï el 29 de
juny. Tota la informació sobre aquest curs es facilitarà a les persones interessades
dijous, 18 de juny, en una doble sessió que tindrà lloc a les 10 h i a les 11 h.

Aquests tres cursos obeeixen a una convocatòria extraordinària del Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu motivada per la situació global
de crisi econòmica. El curs iniciat aquesta setmana està subvencionat amb 6.678
euros, mentre que el curs de soldadura d’alumini pel procediment TIG té una
subvenció de 7.038 euros i el d’aplicacions informàtiques de gestió financera
comptable està subvencionat amb 7.104 euros.

Cursos de convocatòria ordinària i Programa P.Q.P.I.

D’altra banda, el passat 4 de maig va començar un curs de soldadura de 259 hores,
que finalitzarà el 17 de juliol i que estan portant a terme una quinzena d’alumnes.
Aquest curs correspon a la convocatòria 2009 de cursos de formació ocupacional
adreçats a persones en situació d’atur finançats també íntegrament per la Generalitat
de Catalunya. En aquest cas, la subvenció és de 27.241,50 euros.

Precisament, dins d’aquesta convocatòria, s’inclou també un curs de cuina que es
preveu que comenci després de la Festa Major de Castellar i que està subvencionat
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amb 69.987 euros.

D’altra banda, aquest mes de juny s’obrirà la convocatòria per prendre part del
Programa de Qualificació Professional Inicial (P.Q.P.I.) de mecànica i soldadura. El
P.Q.P.I., homologat pel Departament d’Educació i subvencionat pel Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, s’adreça a joves majors de 16 anys que no
han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu és
proporcionar-los formació bàsica i professional que permeti una inserció social i
laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa. Tot i que el curs
començarà al mes de setembre i la convocatòria encara no és oberta, les persones
interessades ja poden adreçar-se a la Regidoria d’Ocupació i Formació per
sol·licitar-ne informació (Cal Botafoc, c. Sant Llorenç, 7).
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