
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 Amposta

Ajuntament d’Amposta I 4

977 704 027
Icorbera@amposta.cat

Fundació Privada Gentis I 6

977 099 425
egasull@gentis.org

Institut Montsià I 7

977 703 043
e3006101@xtec.cat

Microdelta Soft SL I 8

977 703 043
microdeltasoft@microdeltasoft.com

 Tortosa

Formació Terres de l’Ebre SL I 15

977 502 616
gamero@ebreformacio.net
info@ebreformacio.net

Institut Dertosa I 16

977 501 310
e3004438@xtec.cat

Institut de l’Ebre I 17

977 500 949
iesebre@iesebre.com

Serveis per l’educació i l’esport 
i el lleure SL I 18

651 668 767
formacio@serviesport.com

Formació Monteso 
i autoescoles SL I 5

977 443 525
carlos@autoescolesmonteso.com

Formació Monteso 
i autoescoles SL I 5

977 443 525
carlos@autoescolesmonteso.com

Acadèmia BRM I 12

977 594 682
emma@grupbrm.com

Ajuntament de Tortosa I 13

977 585 836
cfo.tortosa@tortosa.cat

Aula 2000 Formació SL I 14

977 449 012
Aula2000@aula2000.cat

CERTIFICATS 
DE PROFESSIONALITAT

Formació de valor 
al teu costat

OBRE 
EL TEU 
FUTUR

Agència Desenvolupament 
Local del Montsià

Pl. Lluís Companys, s/n
43870 Amposta  
Tel. 977 70 43 71 I territorieducador@montsia.cat 
agenciamontsia.cat

És un document oficial que acredita, a qui 
l’obté, que és competent professionalment, 
que té els coneixements, habilitats  
i aptituds per desenvolupar una activitat 
laboral d’acord amb les exigències 
del mercat laboral. 

Et serveix per conèixer i desenvolupar 
l’activitat professional en la qual
t’has format i, per tant, augmentar les 
possibilitats d’accés i manteniment
de l’ocupació.  

Agència Desenvolupament 
Local del Baix Ebre

Pol. Industrial Venta Nova, Parc. 0, s/n
43894 Camarles
Tel. 977 47 17 35 I marta.iglesias@baixebre.cat 
baixebreavant.cat

 Alcanar

Associació per a la formació 
i serveis socials I 1

977 211 221
formacion@fiss.es 

 Camarles

Baix Ebre Innova I 9

977 471 735
formacio@baixebre.cat

Escola de formació activa 
i continuada SL I 2

651 668 767 
admin@royalformacio.com

Scio Grup Cugat Pla SL I 3

622 777 190
velum@velum.cat

 Deltebre

Proyectos Informáticos
Cero SL I 10

977 487 068
proyectos@inforgrup.com

 Roquetes

Baix Ebre Innova I 9

977 471 735
formacio@baixebre.cat

 Sant Carles de la Ràpita

Escola d’Hosteleria Pons SL I 11

977 741 158
direccio@escolapons.cat

Per a què
em serveix?

Els centres de formació per a l’ocupació 
ofereixen eines de gran valor tant a 
les persones com al teixit empresarial 
del territori. Faciliten i aproximen 
coneixements clau i, alhora, gràcies 
a la integració de les qualificacions 
professionals, suposen una porta d’accés
per a la formació professional.

Què és un
Certificat de
professionalitat?
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Activitats físiques
i esportives

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificats de professionalitat 2020-2021CERTIFICATS 
DE PROFESSIONALITAT

Certificats de professionalitat 2020-2021

Certificat de professionalitat Nivell Identificació
del centre

Famílies professionals Certificat de professionalitat Nivell Identificació
del centre

Famílies professionals

2          

2

Administració i gestió Activitats administratives en relació amb el client

Activitats de gestió administrativa

Activitats de gestió administrativa

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

2

2

2

1

Comerç i màrqueting Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de magatzem

Activitats auxiliars de magatzem

1

1

1

1

Fabricació mecànica Mecanització per arrencament de ferritja

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Promoció turística local i informació al visitant

Promoció turística local i informació al visitant

Fleca i brioixeria

Pastisseria i confiteria

1

1

3

3

2

2

Informàtica 
i comunicacions

Sistemes microinformàtics

Sistemes microinformàtics

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

2

2

2

Instal·lació
i manteniment

Planificació, gestió i realització del manteniment 
i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial 
i línies automatitzades de producció 

Indústries 
alimentàries

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Trasllat sanitari

Serveis per al control de plagues

2

2

Serveis socioculturals 
i a la comunitat

Atenció sociosanitària a persones al domicili

Atenció sociosanitària a persones al domicili

Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil 
i juvenil

Mediació comunitària

2

2

3

EL FUTUR ESTÀ AQUÍ.
OBRE’L

2

18

3*

13

9*

10

11

9

4

5

2

2

2

2

17

9

15

15

11

14

11

8

16

16

Transport 
i manteniment 
de vehicles

Conducció de vehicles pesants de transport 
de mercaderies per carretera

Transport de mercaderies per carretera (CAP)

2

2

-

3

8

14

17

5

4*

1

12

6

5

6

5

7

Nivell Nivell Nivell

1 2 3

Els tres nivells de certificació determinen quins 
són els requisits d’accés i indiquen el grau de 
capacitació, domini i responsabilitat associats 
a la qualificació obtinguda.

En cas de no disposar del requisit d’accés, podràs realitzar una prova de nivell al mateix centre. 

Et prepararà per poder
desenvolupar tasques 
bàsiques i auxiliars en 
referència a la qualificació 
professional escollida.  

No s’exigeixen requisits
acadèmics d’accés.

Adquiriràs un domini tècnic
en les capacitats de comprensió
i aplicació dels processos
en aquelles qualificacions 
professionals cursades.

Tenir el títol de graduat/ada en 
educació secundària o un certificat 
de professionalitat nivell 2 (o de 
nivell 1 si el que vols cursar és de la 
mateixa família i àrea professional).

També pots accedir si compleixes 
els requisits acadèmics d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà o 
si has superat les proves d’accés 
als mateixos o has superat la prova 
d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys i/o de 45 anys. 

T’aportarà coneixement tècnic
superior especialitzat, i seràs
capaç d’executar les tasques
de manera autònoma, assolint
un grau de responsabilitat
sobre aquestes.

Tenir el títol de batxillerat o un 
certificat de professionalitat de 
nivell 3 (o de nivell 2 si el que 
vols cursar és de la mateixa 
família i àrea professional).  

També pots accedir si compleixes 
els requisits acadèmics d’accés 
als cicles formatius de grau 
superior, o si has superat les 
proves d’accés als mateixos o 
has superat la prova d’accés a 
la universitat per a majors 
de 25 anys i/o de 45 anys. 

!

Què volen dir
els diferents 
nivells?

Consulta les equivalències entre els Certificats de professionalitat i la Formació professional  aquí

Aquests cursos són en la modalitat Formació amb Compromís de Contractació o Forma i Insereix.  
Consulta al mateix centre les característiques específiques d’aquesta modalitat formativa.
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https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc/menuInici.do



