
“La intel·ligència con-

sisteix no sols en el co-

neixement, sinó també 

en la destresa d’aplicar 

els coneixements a la 

pràctica.”  

Aristòtil (384aC-322aC) 

Filòsof  

Campus FEATE és... 

 Certificats de professionalitat 

 Formació bonificada 

 Formació a mida 

 Personal en pràctiques 

 Optimització d’espais 

 Formació de formadors 
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Bonificació FUNDAE:     
Servei en marxa !  

 

El Campus FEATE ja pot gestionar-vos 

les bonificacions de FUNDAE  

Des del dia 16 de maig, Campus FEATE, en 

tant que gestora de formació de la Federació 

FEATE i en la seva representació, pot gestio-

nar-vos les BONIFICACIONS a la formació 

per a treballadors en actiu .  

La tarifa de gestió serà el 10% de l’import bonificat (més l’IVA corresponent). 

Us preguntareu: què hi guanyo jo de bonificar amb Campus FEATE ? Molt sen-

zill: si sou socis de FEATE, se us ABONARÀ el 50% dels imports facturats sense 

IVA per Campus FEATE durant el 2018 a les quotes de 2019. Un estalvi directe 

per a les vostres entitats ! 

Els socis FEATE ja heu rebut el “contracte d’encomana” per tal d’iniciar els tràmits. 

Caldrà retornar-lo signat i segellat per començar a rebre el servei.  

Notícies del Campus Feate Maig de 2018 

Campus FEATE: gestionem la bonificació ! 

Novetats de maig  

No passa mes que no us expliquem coses noves. Això és bo ! 

Per fi tenim bones notícies envers el sistema de bonificació de formació per a tre-

balladors en actiu. Un cop superats tots els tràmits administratius, Campus FEATE 

ja us pot bonificar les vostres formacions en condicions molt interessants pels 

socis de la federació.  

I d’altra banda: comencem l’activitat formativa amb el certificat de professionalitat 

online de docència que oferim conjuntament amb l’empresa ROI Gestió.   

I això no s’acaba aquí ... comencem a validar aules davant del SOC.  

El nostre/vostre projecte va prenent forma. N’estem contents ! 



 

Contacta amb  

CAMPUS FEATE 

info@campusfeate.org 

www.campusfeate.org 

644 87 65 57 
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Organitza: 

 

 

Amb el suport de: 

Avís legal: aquesta publicació és propietat de la FUNDACIÓ CASA D’EMPARA / Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20 08800-Vilanova i la Geltrú / CIF G08369449 / Tlf 938115164 / Mail casaempara@casaempara.cat  

Ens podeu trobar a ...  

 

 

Feu-vos seguidors per estar al dia ! 

   @campusfeate 

     @campusfeate 

Primer certificat de 
professionalitat      

gestionat per      
Campus FEATE 

En ple procés d’homologació d’espais i per tal de seguir amb el pla d’arrencada del Campus FEA-

TE, us volem recordar que un dels objectius que buscàvem era la promoció interna del personal 

dels centres per tal de convertir-los en DOCENTS de la seva branca d’activitat. 

Gerocultors, psicòlegs, terapeutes, comandaments... tots ells podran exercir activitat docent. 

Caldrà, però, complir certs requisits legals per fer-ho. Un d’ells, tenir acreditada la formació per ser 

docent de les matèries que seran pròpies dels certificats que emetrem en el futur.  

En aquest sentit i en col·laboració amb ROI GESTIÓ, Campus FEATE us proposa el CERTIFI-

CAT DE PROFESSIONALITAT DE DOCENCIA (SSCE0110) en modalitat ONLINE.  

Preu del curs: públic en general → 955€   /   socis FEATE → 860€  (imports bonificables) 

Descomptes: si matriculeu 3 o més persones, -10% sobre el preu total 

Més informació a  www.campusfeate.org   

Tancament 1ª fase validacions     
aules FEATE  

El dia 15 de maig es va visitar la darrera entitat sòcia de FEATE que té interès en ser 

ENTITAT FORMADORA.  

En concret han estat 11 entitats visitades: Pallejà, Manresa, Barcelona, Esplugues, 

Cornellà, Sant Pere de Ribes, Juneda, Tortosa, Bagà, Caldes de Montbui i Vilanova i 

la Geltrú. 

Com podeu veure, a la primera fornada ja garantim una bona dispersió geogràfica ! 

El proper pas serà l’enviament de la documentació oficial al Servei Català d’Ocupació 

i la posterior inspecció in situ.  

mailto:casaempara@casaempara.cat
http://www.campusfeate.org/

