
 

Curs Denominació del curs
CP (Certificat de 
professionalitat)

Nivell 
CP

Inici previst Fi previst Horari
Hores 
totals

FSE011 Soldador bàsic de manteniment Curs 2 Setembre Desembre matí 420

CS017 Dòcencia per a la formació professional per a l'ocupació Curs 3 Setembre Desembre matí 240

FSE007 Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d'empreses Curs 2 Setembre Desembre matí 260

CS010 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes CP sencer 2 Octubre Març matí 510

FSE009 Eines web 2.0 Curs 2 Octubre Novembre matí 110

CS013 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial CP sencer 2 Octubre Març matí 520

FSE008
Competències digitals per a formadors i tutors segons el marc 
comú de competència digital docent DIGCOMP

Curs 2 Novembre Desembre matí 90

CS003AD Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques CP sencer 2 Desembre Juny matí 550

La informació continguda en aquest calendari de programació no és definitiva i podria ser modificada o anul·lada.

Informació i inscripcions (de 8:30 a 20:00 hores)

Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de Lleida  (CIFO de Lleida)

C/ Enric Farreny, 3   

25199 Lleida

Telf 973 72 76 20

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-Lleida/

cifo_lleida.soc@gencat.cat     

REQUISITS D'ACCÉS:
•

•

•
•

•

•

Si el curs es correspon amb un Certificat de Professionalitat de nivell 2, es requereix ESO o equivalent i si és de nivell 3, Batxillerat o equivalent. 

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la titulació original acadèmica màxima de què es disposa i el DNI.

En el cas de no disposar de titulació, el CIFO ofereix la possibilitat de passar una prova de competències clau (matemàtiques i llengua) per poder 
accedir al curs, i si s'escau, prova de selecció.
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CURSOS MATÍ 2021 PER A PERSONES ATURADES I TREBALLADORES

CIFO LLEIDA - CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL  

Estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat o com a millora de feina en el cas de treballadors en
actiu, amb anterioritat a la data d'inici del curs.
Tenir la demanda d'ocupació en estat "alta".

Ser major de 16 anys i menor de 65.


