Pla de formació 2020
TICs per a l´ocupació

RECURSOS FORMATIUS ON LINE

Forma't en un clic.

Especialitza't i millora les teues competències professionals.
En la modalitat on line tens un gran nombre de cursos.
Fes un clic en els logos i accediràs a l'oferta formativa.

CONSORCIO
PACTEM NORD
AULA MENTOR
Sistema de formació obert i a distància
promogut pel Ministeri d'Educació.
Inclou més de 150 cursos on line amb
matrícula oberta durant tot l'any.

LABORA
CAMPUS VIRTUAL
Cursos gratuïts de teleformació del
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
per a ampliar les oportunitats
d'actualització i reciclatge
fonamentalment per a persones
desocupades.

FOREMPV
Ofereix formació professional per a
l'ocupació, gratuïta en diferents sectors
per a millorar la teua qualificació tant si
estàs en situació de desocupació com
ocupat/a.

FUNDACIÓN
TELEFÓNICA
Ofereix cursos MOOC d'ocupació
digital de manera gratuïta. Són
cursos d'autoaprenentatge en
competències tecnològiques amb
més demanda d'ocupació.

GOOGLE ACTÍVATE
Ofereix formació gratuïta a persones

FUNDACIÓN
PASCUAL TOMÁS
Formació gratuïta per a desocupats/es
i treballadors/es per a la millora de la
capacitació professional i
desenvolupament personal en
diferents àrees d'activitat.

FUNDACION
LABORAL
CONSTRUCCIÓN
Formació professional per a l'ocupació
gratuïta en el sector de la construcció,
oficis, rehabilitació, eficiència,
prevenció riscos laborals.

CDT
CENTRO DE TURSIMO
DE VALENCIA

que volen accedir al món laboral

Formació gratuïta per a l'ocupació en

mitjançant la realització de cursos

el sector d'hostaleria i turisme

en competències, tècniques i

(formació en manipulació d'aliments,

recursos digitals.

idiomes, etc).

UNED

SAPS

La Universitat Nacional d'Educació a

Servei de formació online gratuït de

Distància t'ofereix cursos en on line

la Generalitat Valenciana per a

de les més variades temàtiques i

acostar a la ciutadania a

accés a materials amb contingut

l'administració. Són cursos de curta

audiovisual, llibres electrònics, etc.

duració amb clara aplicació pràctica.

APROFITA L'OPORTUNITAT I CONTINUA
AVANÇANT

CONSORCIO PACTEM NORD
Resol els teus dubtes contactant amb nosaltres en:
apoyotecnologicobae@consorci.info
664552700
627791551

Per a ampliar la teua formació punxa en el següent enllaç: https://www.consorci.info/webempleo.html

