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Taller de soldadura

La Regidoria d’Ocupació inicia cursos de soldadura i cuina
adreçats a persones en situació d’atur

Dilluns 21 de setembre de 2009

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació impulsa aquests dies noves
ofertes de formació ocupacional adreçades a persones en situació d’atur. D’una
banda, 20 alumnes han iniciat un curs de soldadura finançat íntegrament per
l’Ajuntament de Castellar i que es realitza al taller del metall situat al polígon
industrial de Can Carner. D’altra banda, avui dilluns, 21 de setembre, comença als
Safareigs de la Baixada de Palau un curs de cuina de 20 places ja cobertes que
forma part de la convocatòria formativa subvencionada per la Generalitat.

El primer curs està vinculat al sector metal·lúrgic i té una durada de 100 hores. A
continuació d’aquest, se’n portaran a terme dos més, també de soldadura, que es
realitzaran fins al mes de desembre. La inscripció per a aquests dos cursos és oberta,
i s’ha de formalitzar al Departament de Promoció Econòmica i Ocupació, situat a
Cal Botafoc (c. Sant Llorenç, 7 – tel. 93 714 42 06), de dilluns a divendres de 9 a
13.30 hores.

El curs de cuina té una durada de 569 hores i s’allargarà fins al proper 11 de març.
Els participants són persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de la
Generalitat. El programa formatiu inclou pràctiques dels alumnes a empreses de
restauració. 

D’altra banda, el proper 28 de setembre començarà un nou curs 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.

Servei Local d'Ocupació
C. de Portugal, 2C
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