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Especial formació de desembre

Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
FUNDACIÓ PACO PUERTO:
el nostre centre de formació

Centro de Estudios ADAMS Barcelona
i Girona

https://ca.fundaciopacopuerto.cat/

Oposicions i cursos professionals.

OFERTA FORMATIVA PER A L’ANY 2019

Descompte del 20% sobre el preu de les mensualitats en classes presencials i en el curs
complet en cursos en línia.

Preparació d’oposicions: https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/sectors/
Generalitat de Catalunya: Administració general, educació, ICS, serveis penitenciaris…
Diputació de Barcelona i Administració local
Descomptes per a la preparació d’oposicions: afiliats i afiliades, entre el 30% i el 40%
sobre preu de la matrícula. Nous afiliats i afiliades: entre el 20% i el 25%.
ACTIC: preparació en línia de les proves d’acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació: nivell bàsic i mitjà. Descompte del 50% a l’afiliació.
Formació subvencionada: https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/localitats/
Sectorial: màrqueting i relacions públiques; educació i formació; sanitat; control i
seguretat; transport per carretera (CAP); restauració; electricitat; fabricació mecànica;
administració i gestió; serveis socioculturals i a la comunitat; logística…
Transversal: anglès (preparació d’exàmens de Cambridge English), català (preparació per
superar les proves lliures dels diferents nivells); Microsoft Office (certificació Microsoft);
habilitats personals i interpersonals, seguretat i salut laboral…

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1938

Times English School (Vilanova i la Geltrú)
Idiomes.
Cursos d’anglès per a tots els nivells i edats (a partir de 4 anys).
20% de descompte sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1658

Mecanografia.com
Curs en línia de mecanografia. Descompte de 10 € del preu.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1278

https://es.fundaciopacopuerto.cat/

Centre de Formació de Persones
Adultes Manuel Sacristán (Barcelona)
Centre públic de formació de persones adultes, creat a partir d’un conveni de col•laboració
entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
Formació en:
• Graduat en educació secundaria obligatòria (GESO).
• Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
• Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS).
• Llengües: català, castellà i anglès.
• Informàtica: tots el nivells competencials COMPETIC 1, 2 i 3.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Us informen que CCOO i la UOC estem negociant un acord de col•laboració que permeti
incentivar la formació de les persones afiliades a CCOO mitjançant descomptes en la
matrícula dels cursos impartits per la UOC.
La Universitat Oberta de Catalunya és una universitat en línia, impulsada pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, que participa en el finançament del projecte i en la composició
del Patronat que governa la UOC.
En aquest enllaç www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038 es publicarà el seu
contingut definitiu un cop feta la signatura oficial.

AUTOESCOLES
Autoescola Piscis (Barcelona). 50% en la matrícula dels permisos B, C1 i C.

Descompte del 50% en el preu del material dels cursos, excepte en els de COMPETIC.

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=234

La duració dels cursos és anual en la majoria dels casos, però en alguns encara hi ha places
disponibles. Proper curs: preinscripció a finals de juny.

Autoescola Mini (Viladecans). 20% sobre el preu de la tarifa vigent.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=284

www.ccoo.cat/escolaadults

Autoescola Segrià (Almenar i Lleida). 50% en la matrícula del carnet B.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=846
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=844
Centre de Formació Vial Riders School (Esparraguera). 50% en el preu de la
matrícula per obtenir el permís de conduir de vehicles.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=955
Autoescola Domènech (Vilanova i la Geltrú). 50% sobre el preu de la tarifa normal o
un 25% sobre el preu de l’oferta existent en el moment de matricular-se.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=597
CFC Martí, SL (Guissona). Descompte del 30% al 60% en funció del tipus de curs i de les
persones.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1378

