Abril de 2019

Notícies del Campus Feate

En marxa ...
Després d’un temps de silenci però no d’inactivitat, avui us informem de l’acreditació
(per fi!) de les dues primeres entitats FEATE com a entitats formadores.
També aprofitem aquesta newsletter per explicar-vos l’inici de la 2ª edició del CP de
docència (necessari per incorporar personal propi com a formador a les nostres entitaats).

“Mai consideris l’estudi
com una obligació sinó
com una oportunitat per

El Campus FEATE us desitja una Bona Pasqua !

entrar en el meravellós
món del saber.”

2ª edició del certificat de professionalitat de DOCÈNCIA

Albert Einstein (1879-1955)

Donada la necessitat de docents pel Campus FEATE, iniciem la 2ª edició del certificat de professionalitat de DOCÈNCIA en modalitat ONLINE.

Físic.

A la vista de la bona experiència, ho seguirem fent en col·laboració amb l’empresa
ROIGESTION S.L.
Les condicions del certificat són:
PREU: públic en general: 1.520€
Preu especial per socis FEATE: 1.175€. En cas de 3 o més persones matriculades
pel mateix CIF, es farà un descompte addicional del 10% sobre el total.
CALENDARI: el curs es desenvolupa del 06/05/2019 al 13/12/2019
MATRÍCULA: fins el 03/05/2019. ATENCIÓ: si es vol bonificar la formació a FUNDAE, la data límit de matrícula és el 26/04/2019.

Campus FEATE és...
 Certificats de professionalitat

INSCRIPCIÓ i INFORMACIÓ: envieu mail a info@campusfeate.org

 Formació bonificada
 Formació a mida
 Personal en pràctiques
 Optimització d’espais
 Formació de formadors
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Entitats acreditades: el
projecte continua !

Organitza:

A data d’avui, ja són dues les entitats acreditades
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per impartir els
certificats de professionalitat.
Són IBAM (Institució Benèfica Assistencial Manresana - Residència Montblanc de Manresa) i Fundació Atenció a Persones Dependents de Cornellà que podran impartir certificats de
dependència i d’atenció domiciliària.

Amb el suport de:

En breu s’incorporarà una tercera entitat, Fundació Pere Relats de Barcelona, que
podrà impartir el certificat de dependència.
En el moment d’escriure
aquest document estem

FELICITATS A LES 3 ENTITATS PER L’ACREDITACIÓ !
Per tal de continuar endavant amb el projecte, s’ha previst una reunió a FEATE el dia
30 d’abril amb les 3 entitats i la gestora de Campus FEATE amb l’objectiu d’arrencar
en breu la impartició dels CPs.

Voleu ser “entitat formadora” ?
El projecte continua ... és clar !
Si voleu formar part o voleu tenir més informació de com esdevenir entitat
formadora, està prevista una reunió informativa presencial a FEATE el dia 9
de maig de 2019.
Reserveu-vos la data a l’agenda
En breu rebreu els detalls d’aquesta convocatòria.

Vacances de Setmana Santa
Us informem que el Campus FEATE estarà tancat per vacances fins el dia 22 d’abril (inclòs)

Contacta amb
CAMPUS FEATE

Ens podeu trobar a ...
@campusfeate

info@campusfeate.org
www.campusfeate.org

@campusfeate

644 87 65 57

Feu-vos seguidors per estar al dia !
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