Setembre de 2019

Notícies del Campus Feate

Dotze de setembre: comencem el curs !
Acabades les vacances d’estiu, arrenquem “nou curs” amb il·lusió.
Tenim en cartera els primers CPs de l’àmbit de la dependència realitzats 100% a les
nostres entitats, nova oferta de màsters i certificats de docència, la gestió dels crèdits formatius i seguim endavant amb les acreditacions d’espais.
Recordeu el canvi de telèfon (el correcte és el 93 709 82 67) i que si ens voleu visitar presencialment estem a la vostra disposició al Carrer Llibertat 30 de Vilanova i la
Geltrú.

“Mai consideris l’estudi
com una obligació sinó
com una oportunitat per
entrar en el meravellós
món del saber.”

Teniu sota control el vostre crèdit formatiu ?

Albert Einstein (1879-1955)

Recordeu que totes les empreses disposen d’un “crèdit dinerari” destinat a la formació
dels treballadors que caduca el 31 de desembre.

Físic.

El crèdit formatiu disponible per a les empreses durant el 2019 es calcula a partir de
dues dades: el cotitzat per l'empresa en concepte de Formació Professional l'any
anterior i la mida de la plantilla, que determinarà el percentatge de l'import cotitzat al
qual té dret l'empresa.
Amb la vostra autorització, Campus FEATE està acreditat per informar i gestionar
aquest saldo que teniu a l’empresa. Aquesta consulta és gratuïta pels socis FEATE.
NO HO DEIXEU PER DARRERA HORA
Més informació al telèfon 93 709 82 67 i a info@campusfeate.org

Campus FEATE és...
 Certificats de professionalitat
 Formació bonificada
 Formació a mida
 Personal en pràctiques
 Optimització d’espais
 Formació de formadors
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Màster en gerontologia
Seguint amb el conveni signat amb la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarres (Univ. Ramon Llull), tirem endavant una
nova convocatòria del MASTER UNIVERSITARI
EN GERONTOLOGIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL.

Organitza:

Amb el suport de:
Inici del màster: 01/10/2019.
Recordeu que els socis de FEATE gaudeixen d’una reducció del 10% en el preu dels
crèdits i la possibilitat de bonificació via FUNDAE.
Podeu consultar més detalls a la web de la facultat i/o demanar informació a info@campusfeate.org .

3ª edició del CP de DOCÈNCIA
Sí, sí ... ja van tres edicions del certificat de professionalitat de docència online
que duem a terme en col·laboració amb ROIGESTION S.L.
Les condicions econòmiques per dur a terme el certificat que ens permet actuar de
docents a les aules de Campus FEATE són:
PREU: públic en general: 1.520€
Preu especial per socis FEATE: 1.175€.

(3 o més persones matriculades del mateix CIF —>

descompte addicional del 10%).

CALENDARI: el curs es desenvolupa del 01/10/2019 al 24/04/2020
MATRÍCULA: fins el 26/09/2019. ATENCIÓ: si es vol bonificar la formació a FUNDAE, la data límit per notificar-ho és el 20/09/2019.

CP’s en marxa a les nostres entitats
Tenim el goig d’informar-vos que la Fundació Atenció a Persones Dependents (Cornellà) i la
Fundació IBAM (Manresa) ja estan 100% a punt per arrencar els CPs del nostre àmbit.
A més, Cornellà arrencarà dins el programa “Forma i insereix” del SOC.
Molta sort en aquesta nova etapa !

Contacta amb
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@campusfeate
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