Formació gratuïta
Dirigida prioritàriament a persones desocupades
demandants d’ocupació
DENOMINACIÓ CP: Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa.
Nivell CP: 2
CODI CP: MAPN0510

Núm. ordre: MP144/22

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
ACCIÓ FORMATIVA: NAVEGACIÓ I COMUNICACIONS DEL VAIXELL.
Codi MF: MF0539_2
Núm. acció formativa: 2461/22
Durada: 150 Hores.
Horari: 15:15 a 20:15 hrs.
Inici: 24/10/2022
Acabament: 07/12/2022
Data límit d’inscripció: 07/10/2022
Data de selecció: 11/10/2022

REQUISITS DE L’ALUMNAT:
Per participar en les accions formatives, l’alumnat desocupat ha d’estar inscrit com a demandant
d’ocupació al SOIB. A més, en el cas de la formació dirigida a certificats de professionalitat, l’alumnat
ha de complir els requisits que estableix l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener (afegir
requisits acadèmics corresponents al nivell del CP), i per a la formació no dirigida a certificats de
professionalitat, els alumnes han de complir els requisits que estableix el programa formatiu
corresponent.
Requisits d’accés:
Tenir la nacionalitat espanyola o comunitària.
Acreditar titulació d’E.S.O. o Prova d’accés al Grau Mitjà.
Dominar el castellà o el català.
Tenir 18 anys complits.
Estar en possessió del certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima reconegut per la Direcció
General de la Marina Mercant.
Col·lectius prioritaris:
El centre de formació té l’obligació de seleccionar els candidats derivats de serveis d’orientació amb un
itinerari personalitzat d’inserció (IPI) en el marc del qual s’hagi planificat formació per tal de millorarne la qualificació professional.
Així mateix, ha de seleccionar els candidats tenint en compte els col·lectius prioritaris següents:
- Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.
- Treballadors fixos discontinus durant els períodes d’inactivitat.
- Joves desocupats d’entre 16 i 29 anys.
- Persones desocupades de més de 45 anys.
- Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs en un període de 18 mesos).
- Dones desocupades, en les qualificacions en què tinguin poca presència.
- Persones desocupades amb discapacitat.
- Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tinguin unitats de competència
assolides del certificat que s’ha de completar.

Desenvolupament de la programació formativa:
A les accions formatives s’ha d’assolir un percentatge mínim del 70% de treballadors desocupats
respecte del total que inicien l’especialitat formativa. El 30% restant, com a màxim, es pot cobrir amb
treballadors ocupats.

AQUEST CURS ES CORRESPON AMB EL PATRÓ PORTUARI.

Informació, inscripció i realització: C.I.F.P Nauticopesquera
Centre Impartidor: C.I.F.P Nauticopesquera
Adreça: Dic de l’Oest s/n, Palma
Persona de contacte: Servei d’orientació del
centre
Telèfon: 971700068 Adreça electrònica: orientaciofpnauticopesquera@gmail.com
Selecció:
Prova pràctica
Entrevista personal
Prova escrita
Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

