
Servei Municipal d’Ocupació – Àrea de Promoció Econòmica

FORMACIONS 
CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT



És un títol oficial que acredita les competències 
professionals de les persones treballadores

Què és un Certificat de Professionalitat?

Quins són els avantatges?
 Facilita l’aprenentatge permanent.

 Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb 
independència de com s’hagin adquirit.

 Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 Faciliten la realització de pràctiques en empreses.

Com el puc obtenir a l’SMO?
 Superant tots els mòduls d’un Certificat de Professionalitat de les convocatòries FOAP, FCC, etc.



Resultats Formacions Ocupacionals FOAP

Una de cada tres persones participants
s’insereix al mercat laboral

2017
34,92%

2018
47,8%

2019
35%

% participants 
inserits al mercat 
laboral



Resultats FOAP 2018-2019
 80 persones han participat a les formacions

Han finalitzat la formació 
amb l’obtenció d’un certificat 

de professionalitat

50% dones i 50% homes

Menors de 25 anys

Tenen estudis primaris 
complets (graduat escolar)

Portaven menys de 12 
mesos a l’atur

No tenien experiència 
laboral

60%

50%  
50%

40%

52,5%

30%

22,5%



Quines formacions oferim aquest any 
2021 ?

67% de les places 
dels cursos no 
requereixen estudis 
obligatoris 



Operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals
Certificat de professionalitat ADGG0408
Nivell 1
• Durada: 470 hores
• Dates:

Del 15/01/2021 al 21/05/2021 1ª edició
Del 24/05/2021 al 28/10/2021 2ª edició

• Horari:
De dilluns a divendres
De 9:00 a 15:00h

 Possibilitat de pràctiques a l’estranger



Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificat de professionalitat AFDP0109
Nivell 2
• Durada: 280 hores
• Dates:

Del 19/05/2021 al 30/09/2021
• Horari:

De dilluns a divendres
De 9 a 15h



Activitats auxiliars de magatzem
Certificat de professionalitat COML0110
Nivell 1
• Durada: 250 hores
• Dates:

Del 01/03/2021 al 21/05/2021 1ª edició
Del 18/05/2021 al 30/07/2021 2ª edició

• Horari:
De dilluns a divendres
De 14:30 a 19:00 h 1ª edició
De 9:00 a 14:00 h 2ª edició

 Obtenció del títol de Carretons elevadors



Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

Certificat de professionalitat SSCS0208
Nivell 2
• Durada: 490 hores
• Dates:

Del 13/05/2021 al 30/10/2021
• Horari:

De dilluns a divendres
De 14:30 a 19:30h

Acreditació oficial per a treballar en residències de la tercera edat, tal i com estableix la 
Resolució del 3 de novembre de 2015, modificada per la Resolució d’11 de desembre de 
2017).



Empreses col·laboradores



Servei Municipal d’Ocupació
C/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43 Girona
972 249 360  /  smo@ajgirona.cat
www.girona.cat/smo

@ocupació_gi @smo_gi

Inscriu-te i multiplica les 
opcions per trobar feina!


	FORMACIONS �CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
	Què és un Certificat de Professionalitat?
	Resultats Formacions Ocupacionals FOAP
	Resultats FOAP 2018-2019
	Quines formacions oferim aquest any 2021 ?
	Operacions auxiliars de serveis �administratius i generals
	Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
	Activitats auxiliars de magatzem
	Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
	Empreses col·laboradores
	Inscriu-te i multiplica les opcions per trobar feina!

