
 
Cursos de Formació Ocupacional 2013  

 

PRE-INSCRIPCIÓ OBERTA 
 

REQUISITS PER ACCEDIR ALS CURSOS: 
• Estar a l’atur inscrit com a demandant d’ocupació a l‘OTG (mínim el 80 % places) o ser treballador ocupat (si 

queden places fins a un 20 %). 
• Cumplir els requisits específics de cada curs segons el nivell del Certificat de Profesionalitat que és vol 

realitzar. 

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT      NIVELL 1  

Especialitat Hores 
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i 
documents ADGG0508 460 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT     NIVELL 2  

Especialitat 
 Hores 

Atenció sociosanitària a persones dependents en ins titucions 
(2 cursos) SSCS0208 470 

Activitats administratives en la relació amb el cli ent ADGG0208  820 

Confecció i publicació de pàgines web  IFCD0110 580  

Sistemes microinformàtics   IFCT0209 620 

Requisits d’accés nivell 2: (Cal disposar d’algún d’aquests requisits) 
• Disposar del títol Graduat en E.S.O o superior. 
• Certificat de professionalitat del nivell 2 de qualsevol àrea o del nivell 1 de la mateixa familía i area 

professional del qual es vol accedir. 
• Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà  
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà (Tenir l’E.S.O., FPI, FPII, o 

haver superat els dos primers cursos de B.U.P o bé tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt 
d’aquests dos cursos. 

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT               NIVELL 3  

Especialitat Hores 
Gestió administrativa i financera del comerç intern acional 
(2 cursos) 

COMT0210 680 

Trànsit de mercaderies per carretera  COML0109 530 

Promoció turística local i informació al visitant 
(2 cursos) 

HOTI0108 710 

Requisits d’accés nivell 3: (Cal disposar d’algún d’aquests requisits) 
• Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, o superior. 
• Certificat de professionalitat del nivell 3 de qualsevol àrea o del nivell 2 de la mateixa familía i area 

professional del qual es vol accedir. 
• Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior  

• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior (Tenir la prova d’accés a la 
universitat per majors de 25 o 45 anys, Títol de batxillerat, FPII, COU o PREU) 

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Documentació que cal aportar per realitzar el curs: 
• Currículum vitae, fotocòpia del D.N.I o N.I.E, fotocòpia de la tarja de l’atur 
• Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat. o superior (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)  
• En el cas de tenir la prova d’accés als cicles Formatius de Grau superior o d’accés a la Universitat cal portar el 

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova) 

• En el cas de complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior cal portar la fotocòpia 
del títol o formació acadèmica corresponent.  
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