
 

Curs Denominació del curs
CP (Certificat de 
professionalitat)

Nivell 
CP

Inici previst Fi previst Horari
Hores 
totals

FSE010
Dinamització del joc i la gamificació en l'àmbit sociocumunitari, 
educatiu i empresarial

Curs 2 Setembre Desembre tarda 310

CS001AD Comunicació en llengua catalana N2 Curs Setembre Desembre tarda 145

CS002AD Competència matemàtica N2 Curs Setembre Desembre tarda 130

CS009 Confecció i publicació de pàgines web CP sencer 2 Octubre Maig tarda 570

CS011 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes CP sencer 3 Setembre Juny tarda 580

CS002 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG CP sencer 2 Desembre Juny tarda 720

CS006 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques CP sencer 2 Desembre Juny tarda 590

CS008 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica CP sencer 1 Desembre Maig tarda 490

CS007
Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió 
d'instal·lacions receptores i aparells de gas

CP sencer 2 Desembre Juny tarda 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:
•

•

•
•

•

• 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.

ID-LLE-056 Rev.01

CURSOS TARDA 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.

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

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. 

Ser major de 16 anys i menor de 65.

Tenir la demanda d'ocupació en estat "alta".


