Setembre de 2018

Notícies del Campus Feate

Comença de nou el curs
Setembre : moment de nous projectes i d’iniciar “curs”.
Durant l’estiu ens heu llegit poc... però el silenci no implica aturada sinó treball en
profunditat.
Avui, 17 de setembre, posem en marxa el Certificat de Professionalitat de Docència. A primers de 2019 ja tindrem més personal habilitat per formar en els Certificats de Professionalitat del nostre sector. Podíem fer-ho diferent, però ens va semblar que la modalitat semipresencial (amb un % elevat de teleformació) que oferia
Roigestió s’adequava a les nostres plantilles.
I més coses, és clar. Seguim treballant en validar aules d’entitats, ja estem bonificant formacions pels associats i comencem a preparar formacions a mida ...
Sempre endavant !

“Els analfabets del segle XXI no seran els que
no sàpiguen llegir o escriure sinó aquells que
no

puguin

aprendre,

desaprendre i reaprendre”
Alvin Toffler (1928-2016)
Escriptor

Bonificació FUNDAE per a associats
Recordeu que el crèdit de formació de
FUNDAE té data de caducitat. En concret
el dia 31 de desembre de cada any.
Si no sou conscients del crèdit formatiu
que us resta, Campus FEATE pot fer-vos la
consulta.
Són moltes les entitats que ja estan bonificant les seves formacions amb nosaltres.

Campus FEATE és...
 Certificats de professionalitat

Us recordem les condicions de gestió de la bonificació pel 2018:

 Formació bonificada

Tarifa ordinària de gestió: 10% de l’import bonificat
Avantatge soci FEATE: reducció a les quotes de la Federació de 2019 de l’import
equivalent al 50% dels imports facturats (sense IVA) per Campus FEATE durant el 2018
per aquest concepte.

 Formació a mida
 Personal en pràctiques
 Optimització d’espais

No deixeu el tràmit per més endavant i aprofiteu-vos del servei i dels avantatges
per aquest exercici !
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 Formació de formadors

Certificat de Professionalitat de Docència
gestionat per Campus
FEATE

Organitza:

El dia 17 de setembre comença el Certificat de Professionalitat de Docència (nivell 3)
en modalitat semipresencial en col·laboració amb Roigestió.

Amb el suport de:

Són 16 professionals de les nostres entitats que, juntament amb altres acreditats prèviament, formaran part en el futur proper del cos docent del Campus FEATE.
Aquest curs de Docència implica una dedicació de 340 hores de teoria i 40 de pràctiques no laborals. Encoratgem als estudiants/treballadors dels centres a fer
aquest esforç en benefici del col·lectiu i els desitgem un bon curs !

VI Congrés del Tercer Sector Social
Campus FEATE serà present al VI Congrés del Tercer Sector Social
Els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2018 tindrà
lloc el VI Congrés del Tercer Sector Social a la
Farga de l’Hospitalet.
Campus FEATE hi serà present de dues maneres:
1- En un expositor compartit amb FEATE on estarem molt contents de saludar-vos
2- Presentant el projecte Campus FEATE al Social
Speaker’s Corner el dia 22 a les 12,45h.
Us encoratgem a visitar el Congrés.
Trobareu més informació (entrades, localitzacions, expositors, programa...) a
www.congrestercersector.cat

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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