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- Nota de premsa -

Lliurament dels diplomes del programa FiL i Integra-T
amb les TIC
El passat dimecres 28 de març, el regidor de Treball, Rafael Cabanilla, i el
regidor responsable de Formació i Iniciatives Empresarials, Josep Ramon
Bertolin, van fer entrega dels diplomes acreditatius als alumnes que han
finalitzat el programa per a la Formació i la Inserció Laboral (FiL) i Integrat impartits per EMFO.
Més de 140 persones van recollir, dimecres passat, el diploma que els acredita
haver finalitzat aquests programes en un acte que va tenir lloc a la sala d’actes
d’El Lledoner. El lliurament d’aquests diplomes va anar a càrrec del regidor de
Treball i conseller delegat d’EMFO, Rafael Cabanilla, el regidor responsable de
Formació i Iniciatives Empresarials, Josep Ramon Bertolin, i Maria-Nadal Sau,
gerent d’EMFO.
El programa per a la Formació i Inserció Laboral (FiL) que imparteix l’empresa
municipal EMFO combina la formació específica, pautes per a la recerca de
feina i pràctiques en empreses. L’objectiu prioritari d’aquest tipus de programa
és la inserció dels seus participants al mercat laboral.
Cal destacar que els alumnes van recollir els seus diplomes que acreditaven la
formació en alguna de les quatres especialitats que ofereix aquest programa:
cambrera de pisos, excel·lència en l’atenció al client, atenció al client en el
sector comerç i consergeria/manteniment d’edificis. Es tracta d’un programa
que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social
Europeu i l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Per una altra banda, també va tenir lloc el lliurament de diplomes del projecte
Integra-t amb les TIC, que té com a objectiu l’alfabetització digital del ciutadà;
és a dir, es tracta d’un curs dirigit a aquelles persones que volen millorar les
seves competències amb les noves tecnologies i que volen aprendre
temàtiques com les borses de treball telemàtiques, el funcionament del correu
electrònic o la creació d’un currículum digital. Aquest projecte està
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Actualment, ja s’ha iniciat l’edició del programa FiL 2011-2012 així com
diversos cursos del projecte Integra-t amb les TIC.
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