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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet es prepara per a la nova oferta
de formació ocupacional 2013-2014 amb l’Homologació
de tres aules noves
L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal de Formació
Ocupacional i Ocupació (EMFO), ha ampliat els espais on impartir
formació ocupacional amb l’homologació de tres aules noves situades a
l’edifici del Decathlon, a l’Hospital de Mollet i a l’IES Gallecs.
L’homologació d’aquests espais, permetrà a l’Ajuntament de Mollet fer la
sol·licitud per a les especialitats de:
 Organització i gestió de magatzem
 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Els cursos 2012-2013 de Formació Ocupacional a EMFO van finalitzar el mes
de juliol amb:
 6 itineraris formatius realitzats
 99 alumnes que han finalitzat la formació
 88 persones que han fet pràctiques en empresa
 Més de 1.200 sol·licitants
Es preveu que aquest mes d’octubre se sàpiga l’oferta formativa per al curs
2013-2014 i que, un cop tramitada la sol·licitud per a poder impartir la formació,
les classes es puguin iniciar al mes de desembre. L’Ajuntament informarà dels
cursos atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que totes les
persones interessades en fer la formació, puguin venir a EMFO a passar el
procés de selecció en funció dels requisits que es demani en cadascun.

Formació ocupacional
Dins de l’ampli ventall de serveis que EMFO ofereix als ciutadans del municipi,
hi ha el de l’oferta en Formació Ocupacional que s’imparteix des de 1990.
Al mes d’ocutbre de l’any passat, les especificacions i requisits per a entrar a
formar-se dins de la Formació Ocupacional que concedeix el Servei d’Ocupació
de Catalunya es van modificar, així com les característiques per impartir la
formació. Des de llavors, les persones que realitzen un curs de Formació
Ocupacional, obtenen un certificat de professionalitat.
Un certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui el té
amb un conjunt de competències professionals; això és, que té els

coneixements adequats per a realitzar les tasques de forma correcta segons el
que demana el mercat.
La formació necessària per a obtenir un certificat de professionalitat bé donada
pel Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com els requisits
mínims d’espais, instal·lacions i equipaments necessaris per poder
desenvolupar-lo.
Per aquesta raó es va iniciar el procés d’homologació d’aules amb un total de
24 homologacions d’aules, tallers i altres espais per a poder realitzar 19
especialitats formatives.
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