
Oficina d'Atenció Ciutadana
Ajuntament de Palafolls
Carrer Major, 11 - Palafolls

93 762 00 43 - www.palafolls.cat

Del 3 al 17 d'octubre, ambdós
inclosos, en el següent horari:
- Dilluns, dimecres i divendres,
de 12.00 a 14.00 hores
- Dimarts i dijous,
de 17.00 a 18.00 hores

És necessari demanar cita
prèvia amb anterioritat a
citaprevia.palafolls.cat

FORMA'T
a PALAFOLLS

ESCOLA D’ADULTS I

SERVEI DE FORMACIÓ

PROFESSIONALITZADORA

OFERTA FORMATIVA

CURS 2022 - 2023

INSCRIPCIONS

Àrea d'Ensenyament i Ocupació
Edifici MiD - Fòrum Palatiolo, s/n
93 762 06 11

Horari d’atenció:
dimarts de 17.00 a 19.00 hores
dimecres i dijous de 12.30 a 14.00 hores

plf.ensenyament@palafolls.cat
plf.ocupacio@palafolls.cat

Els preus dels

cursos estan regulats

per l'ordenança fiscal

número 16: Taxes per

serveis generals.

Els cursos han de

disposar d'un mínim

de 7 persones inscrites

per poder iniciar-se.

Els horaris publicats

són orientatius i es

podran adaptar i

resoldre a petició de

la majoria de les

persones inscrites.

Presencialment

Escaneja aquest codi per
accedir al tràmit telemàtic

Via telemàtica

MÉS INFORMACIÓ



COMPETÈNCIES BÀSIQUES
I LINGÜÍSTIQUES

Alfabetització
(comunicació oral i escrita)*
Per a persones nouvingudes

Dimarts i divendres de 15 a 16 hores
Preu: 36,29 € al trimestre

Castellà bàsic*
Per a persones nouvingudes

Dilluns de 17 a 20 hores
Preu: 69,30 € al trimestre

Català bàsic*
Per a persones nouvingudes

Dimecres de 17 a 20 hores
Preu: 69,30 € al trimestre

Català (Nivells C1 i C2)

*Bonificació del 100% del preu en
el cas de les persones nouvingudes

(caldrà presentar la documentació

acreditativa corresponent).

ÀMBIT DE LA
COMPLEMENTACIÓ
ACADÈMICA

ÀMBIT DE
L’ESPECIALITZACIÓ
PROFESSIONAL

Operador de carretons
elevadors (Norma UNE 58451)

Seguretat alimentària
i manipulació d’aliments
Sistemes APPCC

Activitats de natació

Atenció sociosanitària a
persones dependents en
institucions socials

Monitoratge (lleure i esportiu)

Socorrisme i primers auxilis

Inscripcions del 3 al 17 d'octubre,
ambdós inclosos

COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

COMPETÈNCIES
TECNOLÒGIQUES I

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Informàtica bàsica
Divendres de 12 a 13.30 hores

Preu: 69,30 € al trimestre

Suport vital bàsic i DEA
(Desfibril·lador
Extern Automatitzat)
Per a persones que vulguin
capacitar-se per poder atendre

una aturada cardiorespiratòria

Preparació a l'ACTIC

Memòria i estimulació cognitiva

Les hores de formació de la resta
de cursos aniran determinades

per la durada de cada temari.


