Nova promoció a Manlleu de persones
formades en Atenció Sociosanitària
A finals d’any s’iniciarà una nova formació subvencionada per obtenir la titulació
oficial que permet treballar en aquest àmbit
Ha finalitzat una nova promoció
de persones formades en Atenció Sociosanitària a Manlleu,
gràcies al curs que s’ha ofert
des de l’OPE en el marc del
Centre de Formació en Serveis
a la Comunitat i que permet
obtenir la titulació oficial de Certificat de Professionalitat.
Aquesta formació va iniciarse a principis d’any. Després de
rebre la formació teoricopràctica
a les aules de l’INS Antoni Pous
i Argila, les participants han pogut posar en pràctica els coneixements adquirits a través d’estades a diverses residències i
centres assistencials de Manlleu i de la resta de la comarca.
Aquesta formació ha permès
a 13 dones obtenir la titulació
oficial, un requisit per poder treballar en diverses ocupacions
com auxiliars d’ajuda a domicili,
assistentes i cuidadores de persones grans o amb discapaci-

tat, cuidadores de persones
dependents en institucions o
gerocultores.
Part d’aquestes alumnes ja
han estat contractades després
d’acabar la formació. O bé a la
mateixa empresa on han fet les
pràctiques laborals o bé en d’altres centres del territori. Des de
l’OPE es valora positivament
l’encaix entre formació i deman-

da que ofereix aquest curs i es
confia que en els propers mesos, totes les alumnes puguin
trobar una feina dins d’aquest
sector professional.
Nou curs a finals d’any
L’OPE oferirà una nova edició
d’aquesta formació a finals
d’any. Les persones interessades en formar-se i obtenir la

Cerca d’empreses per participar
al Programa APP d’Aprenentatge
per a la Professionalització
Des de l’OPE, i en col·laboració amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya, s’està
dissenyant el nou projecte de formació
APP, Programa d’Aprenentatge per a
la Professionalització.
L’APP permetrà a persones treballar
i formar-se en dos àmbits en què s’ha
detectat una demanda del mercat i, a
l’hora, una mancança de professionals
qualificats: Comerç i l’Electricitat.
El projecte permetrà a les empreses
interessades beneficiar-se durant 6 o 9
mesos de contractació de personal totalment bonificada, inclosos els pagaments a seguretat social i vacances.
Per tant, no suposa cap cost econòmic
per l’empresa però sí que aquesta s’ha
de comprometre a formar al personal
escollit.
El seguiment i tutorització que ofereix l’empresa mentre la persona treballa es complementa amb la formació
organitzada amb titulació de Certificat
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de Professionalitat, que en el cas del
sector de l’electricitat impartirà AICO
(l’Associació d’Instal·ladors Catalans
Oficials) i es dissenyarà a mida de les
necessitats. Es tracta, doncs d’un programa on l’interès principal és la qualificació de persones en situació d’atur i
s’aconsegueix amb la col·laboració
empresarial, recuperant així la figura de
l’aprenent/a.
Els contractes d’aquest programa es
podran iniciar a partir del gener de
2020, però durant el mes de setembre
es farà ja una reunió amb les empreses
interessades en participar-hi per explicar amb detall tot el funcionament del
projecte.
Les empreses que estiguin interessades en sumar-se a aquest projecte
poden informar-se contactant amb el
Servei d’OPE Formació trucant al telèfon 93 851 5022 o bé escrivint al correu
electrònic formacio@manlleu.cat.

titulació en aquest àmbit ja poden fer la preinscripció a través
de l’apartat de formació del web
www.manlleu.cat o bé posar-se
en contacte amb el Servei d’OPE Formació al correu electrònic formacio@manlleu.cat.
D’altra banda, les
persones interessades en conèixer de
primera mà aquesta
ocupació poden assistir a la jornada que
es celebrarà a la Residència Aura el proper 25 d’octubre, en
què les residències i
centres d’atenció a
persones amb dependència oferiran diversos tallers i activitats.
Tant la formació
com aquesta jornada
estan
organitzades
per l’Ajuntament de

Manlleu en el marc del nou
Centre de Formació en Serveis
a les persones i estan totalment
subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Propostes gastronòmiques
pels dies de Festa Major

