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Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny

Les inscripcions al Programa de Qualificació Professional (PQPI)
de mecànica i soldadura 2011-2012 s’obren dilluns

Dijous 5 de maig de 2011

Es tracta d’un curs adreçat a joves de 16 a 21 anys que no tinguin l’ESO i
estiguin en situació d’atur

L’Ajuntament obrirà dilluns, dia 9 de maig, les inscripcions al curs 2011-2012 del
Programa de Qualificació Professional (PQPI) de mecànica i soldadura. Es tracta
d’una proposta adreçada a nois i noies de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol
de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que estiguin en situació
d’atur, inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (c. Alfons XIII, 45-47 de
Sabadell).

Les inscripcions es podran dur a terme fins al 23 de juny, indistintament, a la
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació (DPEiO), situada al carrer de Sant
Llorenç, 7 (edifici de Cal Botafoc, tel. 93 714 42 06), i a la Regidoria d’Educació,
ubicada al carrer de Portugal, 2 baixos (Espai Tolrà, tel. 93 715 90 35). Aquestes
dues regidories, juntament amb la de Benestar Social, són les encarregades de
coordinar el PQPI, que té per objectiu proporcionar als joves formació bàsica i
professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, i també la
seva continuïtat formativa. Així, es pretén donar als alumnes eines per a la
professionalització en un sector específic com és la soldadura i el metall i, al mateix
temps, que aprenguin altres continguts transversals.

La del curs 2011-2012 serà la quarta edició del curs, un programa homologat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

