
“L’objectiu final de la 

veritable educació és no 

sols fer que la gent faci 

el que és correcte, sinó 

que gaudeixi fent-ho.” 

John Ruskin (1819-1900) 

Escriptor.  

Campus FEATE és... 

 Certificats de professionalitat 

 Formació bonificada 

 Formació a mida 

 Personal en pràctiques 

 Optimització d’espais 

 Formació de formadors 

Newsletter Campus FEATE                                                                                              Pàgina 1 

 

 

Notícies del Campus Feate Novembre de 2019 

A punt d’acabar l’any...  

El 2019 se’ns escola de les mans ... però no ens n’anem amb el sarró buit ! 

Acabem any amb el primer CP d’una entitat sòcia i amb la inauguració dels nous 

locals de Campus FEATE a Vilanova i la Geltrú: dues bones notícies.  

Recordeu que el crèdit formatiu (FUNDAE) s’acaba juntament amb l’any: no dubteu 

a contactar-nos si teniu dubtes de darrera hora. Cal aprofitar tots els recursos en bé 

de les entitats i la formació ! 

 

 

Arranquem el primer certificat de professionalitat en 

una entitat sòcia ! 
 

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents és la primera entitat FEATE en 

dur a terme un certificat de professionalitat del nostre àmbit.  

En aquest cas concret, la Fundació programarà el C.P. D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀ-

RIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS en format presen-

cial i subvencionat per mitjà del programa “Forma i insereix” del S.O.C. 

El curs està programat de gener a juny de 2020 i es farà a les instal·lacions de la Fun-

dació a Cornellà de Llobregat amb el suport de Campus FEATE.  

Els nostres millors desitjos als docents de Cornellà en aquesta “aventura” !    

  



Contacta amb  

CAMPUS FEATE 

info@campusfeate.org 

www.campusfeate.org 

          93 709 82 67  
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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 ...  

 

 

 

   @campusfeate 

     @campusfeate 

Noves instal·lacions Campus FEATE 
Us informem que a partir del 4 de novembre ens podeu trobar a les noves ins-

tal·lacions de Campus FEATE ubicades al Carrer Llibertat, 30 de Vilanova i la Geltrú.  

Estarem molt contents de rebre la vostra visita ! 

 

5ª edició del CP de DOCÈNCIA  

Seguim donant importància a l’acreditació dels professionals de les nostres entitats 

en la DOCÈNCIA pel projecte Campus FEATE.  

Per aquest motiu, us seguim oferint en condicions avantatjoses el certificat de pro-

fessionalitat de docència online que es du a terme en col·laboració amb ROIGES-

TION S.L. 

Les condicions econòmiques 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 tindrà lloc del 25/11/2019 al 30/06/2020 

 MATRICULA: podeu matricular-vos fins el 22/11/2019 

 ATENCIÓ: si voleu bonificar la formació (FUNDAE) la data límit és el 18/11/2019. 

 INSCRIPCIÓ i INFORMACIÓ: envieu mail a info@campusfeate.org 
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