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L’alumnat de formació ocupacional comença les
pràctiques a l’empresa
L’alumnat que està fent els cursos de formació ocupacional per mitjà dels
serveis d’ocupació municipals, comença aquest mes les pràctiques a
l’empresa. Els primers a incorporar-se seran els alumnes d’Activitats
auxiliars en conservació i millora de forests.
Aquest curs, l’Ajuntament de Mollet a través de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ha ofert 11 itineraris formatius de
Formació Ocupacional sobre diferents sectors: forestal, sociosanitari, comerç,
magatzem, teleassistència o anglès. En total, es tracta de 4.145 hores de
formació, de les quals 685 són pràctiques.
Les persones que estan fent el curs d’Activitats auxiliars en conservació i
millora de forests són els primers que han començat les pràctiques en empresa
incloses al programa formatiu. En aquet cas, es tracta de 40 hores de
pràctiques en empreses de l’àmbit forestal i de jardineria, durant les quals els
alumnes podran aplicar els coneixements adquirits alhora que amplien la
formació en un entorn laboral.
Quan acabin la formació, els alumnes rebran un Certificat Professional que els
acredita per treballar com a peó forestal, aplicador de nivell bàsic de
plaguicides d'ús fitosanitari, peó en explotacions forestals i peó en empreses de
tractaments silvícoles. Cal destacar que Mollet és l’únic municipi de Catalunya
on enguany s’ha impartit aquest curs i el de Repoblacions forestals i
tractaments silvícoles.
Les empreses que estiguin interessades en acollir alumnes en pràctiques,
d’aquests o altres perfils, poden posar-se en contacte amb EMFO (tel. 93 570
51 60, info@emfo.cat, c. Riera número 7, 1a planta).
Els cursos de Formació Ocupacional s’adrecen a persones en situació d’atur i
estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social Europeu.
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