
“Qui s’atreveix a ense-

nyar, mai ha de deixar 

d’aprendre” 

John Cotton Dana (1856-1929) 

President de la American Library Assoc.  

Campus FEATE és... 

 Certificats de professionalitat 

 Formació bonificada 

 Formació a mida 

 Personal en pràctiques 

 Optimització d’espais 

 Formació de formadors 
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Notícies del Campus Feate Desembre de 2018 

Tanquem el nostre primer any ...  

Sembla mentida però ja ha passat un any del “naixement” del Campus Feate.  

És hora de fer memòria i veure que hem fet molta feina junts: s’ha donat suport a la 

validació d’espais per arrencar els certificats de professionalitat, s’està bonifi-

cant formacions a FUNDAE, s’ha organitzat la formació de docència, hem estat 

presents a congressos i jornades ... i encara ens queda empenta doncs seguim 

creient en aquest fantàstic projecte i en la seva viabilitat.  

Segur que el 2019 ens confirmarà que anem en la bona direcció !  

Torna a sentir-se olor de muguet i sons de nadales als nostres carrers, les nostres 

entitats s’omplen d’activitats amb perfum de pessebre ... és Nadal de nou i des del 

Campus FEATE us volem desitjar el millor Nadal i un 2019 ple d’èxits.                   

Bones Festes ! 

FUNDAE: la Confederació ens convida 
La Confederació ha previst el 25 de gener de 2019 una jornada sobre el sistema de 

bonificacions a la formació en col·laboració amb FUNDAE.  

Campus FEATE hi serà present però no volem deixar de proposar-vos que si voleu 

rebre més informació/formació sobre aquest sistema de finançament, pot ser una bo-

na ocasió.  

Les sessions es duran a terme al Palau Ma-

caya (Barcelona) i tenen aforament limitat.  

Ja us podeu reservar la data. Us informarem 

quan s’obrin les inscripcions (previsiblement 

a partir del 7 de gener de 2019).  

 

Aprofitem per confirmar-vos que la tarifa de gestió de la bonificació pel 2019 de Cam-

pus FEATE serà del 10% de l’import bonificat (igual que ha estat pel 2018).  

Us informem que un cop acabat el primer any, donem per finalitzada la promoció per 

la qual us retornàvem el 50% dels imports facturats.    

http://www.laconfederacio.org


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 

Conveni amb Fundació 

Pere Tarrés  
En el moment d’escriure aquest document estem 

treballant per tal de signar un conveni de 

col·laboració amb la Facultat d’Educació Social i 

Treball Social de la Fundació Pere Tarres (Univ. 

Ramon Llull).  

És un projecte que ens il·lusiona doncs permetrà que els nostres professionals puguin 

formar-se en un entorn universitari amb importants avantatges en el cost pels so-

cis FEATE i, a més, sense sortir del tercer sector. 

La primera titulació que estem treballant conjuntament és la de Expert Universitari 

en gestió de residències i altres recursos per a gent gran (15 crèdits; 9 d’ells con-

validables al programa màster; modalitat online).   

Us n’informarem en breu.  

 

Previsions pel 2019  
Tenim 3 entitats FEATE que acaben en breu la validació dels seus espais 

per la docència. Per tant, al segon trimestre de 2019 arrencarem els pri-

mers certificats de professionalitat íntegrament desenvolupats al si de 

les entitats. 

En el mateix sentit, 4 entitats més estan treballant per acreditar-se durant 

2019.  

La validació de les aules al 2018 s’ha dut a terme de forma gratuïta. A partir de 2019  

tindrà un cost de 400€ (sense IVA) per acreditació.  

D’altra banda, a mitjans d’any arrencarem la segona edició del certificat de 

professionalitat de docència; necessari per impartir classes als certificats 

que emetrem des de les entitats FEATE.  

mailto:casaempara@casaempara.cat
https://www.peretarres.org/facultat
https://www.peretarres.org/facultat
https://www.peretarres.org/facultat/masters-propis/expert-gestio-residencies
https://www.peretarres.org/facultat/masters-propis/expert-gestio-residencies

