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DAVANT LA CRISI, SOLUCIONS  La situació d’atur en què es troben cada vegada més persones, o la possibilitat de quedar-se sense feina de
manera imminent, les ha portat a estudiar per reforçar la seva formació amb l’objectiu de tornar al món laboral. Aquestes accions formatives són
subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu, mentre que la formació continuada es pot fer privadament

L’augment de la demanda fa duplicar l’oferta
de formació ocupacional i contínua a Manresa
 Els cursos sociosanitaris, d’hoteleria i d’electromecànica són els que tenen més èxit entre les persones en situació d’atur
INGRID FONT | MANRESA

Introducció a cures bàsiques
d’infermeria, acompanyament al
dol, preelaboració i conservació
d’aliments, introducció a l’hoteleria i a l’àrea de cuina, instal·lació de
sistemes d’energia solar tèrmica i
tècniques de soldadura. Aquests
són només alguns dels cursos que
s’ofereixen a Manresa per a persones que es troben a l’atur o que
volen reciclar la seva formació.
Per tal de donar resposta a la creixent demanda, l’oferta respecte a
l’any passat s’ha duplicat als centres consultats per Regió. N’hi ha,
com és el cas de la Joviat, que han
passat dels  alumnes del curs
- als  d’aquest.
De cara al curs vinent, que començarà el setembre, l’escola Joviat tindrà el  més d’oferta
d’accions formatives. Maribel Herranz, responsable de formació
continuada i ocupacional, explica
que «abans, els cursos eren de
 a  hores, però el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
els va requalificar el curs -
fent unitats formatives més curtes.
Això fa que tinguem més cursos i
puguem respondre millor a l’alta
demanda ocupacional provocada
per l’increment dels aturats». Ara,
la majoria de cursos tenen una durada de  a  hores i permeten
fer grups més reduïts d’entre  i 
persones. Herranz preveu que el
salt de les  a les  persones
entre els cursos - i  encara augmenti més de cara
al setembre. Tot i així, es mostra escèptica quant a la reducció de les
unitats formatives i comenta que
«no es permet que una persona
faci més d’una acció formativa
dins una mateixa família professional. Això és bo perquè hi ha
grups nous, però perjudica els
usuaris perquè la formació no pot
ser tan personalitzada com abans
fent menys hores de pràctiques».
Des del centre de formació



CPI·CENTRE DE FORMACIÓ

LES CLAUS

Cursos de menys hores amb més
ventall d’ofertes formatives
L’oferta dels centres s’ha po1 gut incrementar gràcies a una
requalificació de les unitats formatives. Abans els cursos eren de 200 a
600 hores, i ara són entre 60 a 90.
Possibilitat de fer formació en
qualsevol època de l’any
Maribel Herranz, de la Joviat,
2 explica que «s’ha allargat la
possibilitat d’inserció laboral indistintament del període». Abans els cursos començaven el setembre o el novembre i, ara, cada quinze dies.
Estudis tant per a la gent que es
troba a l’atur com en actiu
La formació ocupacional s’a3 dreça a persones que estan a
l’atur i també a les que treballen poques hores; mentre que la formació
continuada pretén actualitzar, millorar i complementar les competències
d’un treballador ja en actiu.
Alumnes d’un curs de disseny gràﬁc de CPI·Centre de Formació utilitzen ordinadors per aprendre

Aula-, on s’ofereixen una seixantena de cursos, coincideixen a dir
que s’ha doblat la demanda en general. Així ho explica Rosa Palomino, secretària del centre: «les peticions han crescut sobretot pel
que fa a formació ocupacional i, en
el cas de l’àrea de sanitat, la demanda s’ha multiplicat per quatre
des que els cursos són més curts».
Palomino comenta que l’augment
de la demanda en aquest sector «és
deguda, possiblement, al fet que la
sanitat té moltes sortides laborals
en aquests moments de crisi econòmica. En una situació com l’actual la gent vol trobar feina de
manera ràpida i saben que formant-se tenen més oportunitats».
Un altre dels llocs a Manresa on
s’ofereix aquest tipus de formació
és el Centre de Formació Pràcti-
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CURSOS FORMATIUS

Segons la pàgina web del Servei
d’Ocupació de Catalunya, els centres de formació de Manresa oferiran
des del setembre fins al desembre
d’aquest any un total de 86 cursos
de diverses especialitats.

ca, del qual és titular la Fundació
Lacetània i on es dediquen, bàsicament, al sector del metall amb
cursos de control numèric i d’electromecànica, entre altres. Jaume Barniol, director de l’IES-SEP
Lacetània, esmenta que el fet que
abans els cursos fossin de llarga

durada i de tenir unes instal·lacions limitades feia que «no en poguéssim arribar a fer gaires. Ara, en
reduir-se els horaris i tenir molta
demanda, podem oferir més cursos». Barniol explica que «fa dos
anys teníem dificultats per omplir
algun curs molt especialitzat, i ara
al contrari: hem passat de  a  cursos. La crisi incrementa la demanda de formació tant reglada
com ocupacional o contínua».
Un altre dels centres col·laboradors del SOC amb qui ha pogut
parlar aquest diari, si bé molts es
trobaven en període de vacances,
és amb CPI·Centre de Formació
SL. El responsable de consultoria
i recursos humans, Jordi Rojas,
comenta que «la demanda ha
crescut força el darrer any, però la
veritat és que ens pensàvem que

FORMACIÓ SUBVENCIONADA DE CURTA DURADA (*)

creixeria més». Rojas explica que
la causa d’aquest creixement moderat de la demanda en els 
cursos de formació que ofereixen
és perquè «nosaltres tenim cursos
bastant encarats a un sector específic de la població, i alguns no
són fàcils com, per exemple, els
d’informàtica avançada, però són
molt útils per a la gent que ja té un
mínim coneixement de la matèria». En altres cursos, com els de
soldadura, sigui d’estructures metàl·liques amb elèctrodes revestits
o de xapes i perfils, Rojas explica
que sí que han notat un increment
de la demanda força pronunciat:
«la gent creu que és un sector que
encara pot donar moltes oportunitats laborals i és amè de fer, ja que
gairebé és tot tècnica i pràctica en
un taller».
EL PERFIL

Oferta a Manresa per al 2009-2010
Nom del curs

Administració d’aliments i tractaments a persones dependents al domicili

hores

mes

50h setembre

Nom del curs

hores

Sistemes operatius multitasques i multiusuari derivats d’UNIX

50h

setembre

mes

Aspectes administratius comptables i financers

70h

setembre

Tècniques administratives comercials i de personal

65h

setembre

Atenció d’infermeria a l’ancià discapacitat

75h

setembre

Tècniques administratives d’oficina

80h

setembre
setembre

Caract. i necessitats d’atenció higiènica i sanitària de les pers. depenents

Tècniques d’organització de recursos i comunicació amb el pacient

65h

85h setembre

Tècniques de comunicació, arxiu i atenció al client

60h setembre

Cures bàsiques i terapèutiques d’infermeria psiquiàtrica

85h

setembre

Atenció especialitzada al pacient amb trastorns psíquics

75h

octubre

Fulls de càlcul

50h

setembre

Cures bàsiques, tècniques d’ergomotricitat i mobilització dels pacients

81h

octubre

Introducció a l’alemany

80h

Cures bàsiques i terapèutiques d’infermeria geriàtrica

Gestió i administració avançada de bases de dades relacionals

70h setembre

40h setembre
60h

setembre

Introducció a les discapacitats física i psíquica

Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs

60h

setembre

Manteniment i rehabilitació psicosocial de les pers. depend. en domicili

Processador de textos, full de càlcul i iniciació a Internet

60h

setembre

Preparació i conservació de vegetals i bolets

60h

octubre

Programació en Java

50h

setembre

Preparacions bàsiques de cuina freda

60h

octubre

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya (*) Per veure la llista completa de cursos, consulteu la web http://www.oficinadetreball.cat

56h

octubre

Postres de cuina i preparacions bàsiques de pastisseria i rebosteria

50h

octubre
octubre

GEMMA SANLLEHÍ

L’any passat
En general, el sector de l’hoteleria i la sanitat tenia un perfil
molt concret de persones que seguien cursos de formació ocupacional: dones de més de 45 anys, sobretot mestresses de casa.
Aquest any
Ara aquesta realitat ha canviat, i la majoria són homes
d’entre 30 i 40 anys que estan a l’atur. Maribel Herranz, de la Joviat, explica que «tots tenen la necessitat
immediata de treballar».





