FORMACIÓ CONTÍNUA

al Lluçanès

Cursos del Pla de Formació Contínua de caràcter intersectorial preferentment per treballadors en actiu
Anglès intermedi (50 hores)
Lloc: Olost
Dilluns i dimecres de 19 a 21h
Del 13 de febrer al 16 de maig de 2012
Dreamweaver (50 hores)
Lloc: Santa Eulàlia de Puig-Oriol (Lluçà)
Dilluns i dimecres de 18:30-20:30h
Del 20 de febrer al 30 de maig de 2012

Coaching (20 hores)
Lloc: Prats de Lluçanès
Dilluns i dijous de 19h a 20:30h
30 de gener al 12 de març de 2012
Comptabilitat informatitzada (50 hores)
Lloc: Sant Bartomeu del Grau
Dilluns i dijous de 19h a 21h
del 6 de febrer al 14 de maig de 2012

Més informació i inscripcions:
Consorci del Lluçanès
Telf. 93 888 00 50
Correu electrònic: formacio.consorci@llucanes.cat

FORMACIÓ OCUPACIONAL AL LLUÇANÈS
Cursos subvencionats per a treballadors/es en actiu i a l'atur.
TREBALL FORESTAL (360 hores)
Formació per a realització d'activitats de reforestació, manteniment i explotació de boscos,
vigilància i control d'espais naturals i prevenció i extinció d'incendis, respectant les normatives
vigents de protecció del medi natural i seguretat i higiene en el treball. Inscripcions ﬁns el 9 de
desembre de 2011. Professorat del Centre de Formació Forestal Especialitzada de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura.
Lloc: Telecentre i Estudi de Lluçà.
Dates: Del 29 de desembre de 2011 al 16 d'abril de 2012.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

ANGLÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC (220 hores)
Formació per atenció al client en llengua anglesa, comprensió oral i escrita i expressió
ﬂuida en anglès.Professora anglesa nativa. Inscripcions ﬁns el 9 de gener de 2012.
Requisits d'accés: Experiència o formació en l'àmbit administratiu.
Lloc: Consorci del Lluçanès a Santa Creu de Jutglar.
Dates: Del 25 de gener al 10 de maig de 2012.
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 13h.

Horaris i dates previstes, poden estar subjectes a canvi.
Més informació i inscripcions:
Consorci del Lluçanès Telf. 93 888 00 50
Correu electrònic: formacio.consorci@llucanes.cat
Els cursos són subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu.

