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Horta i Jardineria
Restauració de, mobles i superfícies 
Dibuix, Música 

es preveu programar tallers d'activació per a la
millora de l'ocupabilitat   - on-line - en:

 

L'Escola CEP s'ofereix des del Servei d'Orientació
Sociolaboral i Dinamització Comunitària de la Fundació
Barberà Promoció. Ofereix un conjunt d'activitats per a la
millora de l'ocupabilitat des de quatre àmbits: Orientació
Sociolaboral, Arts i Oficis, Jardineria i Horta i Creixem
fent Comunitat

i ai a  
mésmés  
tot eltot el
trimestre :trimestre :
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consulta els horarisconsulta els horaris



Saps de què vols buscar feina? 
 

Apunta't al taller del DIJOUS per descobrir els teus interessos, les teves
competències, analitza l'oferta del mercat laboral i Defineix el teu objectiu

professional
 

Estàs buscant feina? 
 

Participa  DIMARTS al taller de Tècniques de Recerca de Feina on aprendràs
el model de CV més adequat al teu perfil professional, els canals de recerca de
feina, com fer una entrevista  de selecció, com fer una entrevista de selecció per

videotrucada,...
 

Un espai d'aprenentatge col·lectiu i participació, on el
creixement personal i el sentiment de pertinença a la
comunitat són objectius fonamentals. On s'acompanya a
la persona en el procés d'inserció sociolaboral, des d'una
perspectiva integral, amb l'objectiu de potenciar la millora
de l'ocupabilitat i activació en la cerca de feina
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VOLS PARTICIPAR
A L'ESCOLA CEP?

 
 
 

 Respectar les altres persones participants, les instal·lacions, instruments, el material que utilitzi i
el personal tècnic i docent, segons la normativa interna d'accions formatives de Barberà Promoció
(es pot consultar a la web).
Responsabilitzar-me de la meva assistència a les activitats, i si no assisteixo algun dia justificar-
ne el motiu a la persona tutora o persona referent de l'activitat.
Posar el màxim interès, esforç i atenció en tots els aprenentatges que participi.
Complir els pactes acordats amb la persona tutora i les persones docents de les activitats que
realizi

En la meva participació em comprometo a:

 

 

SFC  - SERVEI DE FEINATECA A LA CARTA - ara on-line - 
Pots utilizar cada dia aquest servei que t'ofereix recursos i acompanyament per facilitar-te la cerca de feina i formació.

Per participar-hi cal tramitar i tenir vigent el CARNET SFC 
 

Demana hora al Servei d'Orientació Socioalaboral i Dinamització Comunitària 
 

També pots apuntar-te a ...També pots apuntar-te a ...

  
  

93 719 28 27 ext. 712

orientacio@barberapromocio.cat

www.barberapromocio.cat

C/ Torre d'en Gorgs, 40 Barberà del Vallès

Tinc interès per participar en les activitats de l'Escola CEP de la Fundació Barberà Promoció
Vull rebre informació de les activitats de l'Escola CEP a través de whatsapp

 

NOM:
 

MÒBIL:
 

SIGNATURA:
 

DATA:
 

@escola.cep

gener - març
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Apunta't als tallers !Apunta't als tallers !
  


