Formació gratuïta
Dirigida a: Persones treballadores preferentment desocupades. La participació de les persones
treballadores desocupades ha d’assolir un percentatge mínim del 70% respecte del total de les
que inicien l’especialitat formativa; el 30% restant, com a màxim, es pot cobrir per persones
treballadores ocupades.
DENOMINACIÓ CP: DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I
JUVENIL

Nivell CP: 2

CODI CP: SSCB0209

Núm. ordre: MP1/21

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
ACCIÓ FORMATIVA: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
Codi MF:MF1866_2
Núm. acció formativa: 950/21
Durada: 60h
Horari: 9 a 13 h
Inici: 24/05/2021
Acabament:11/06/2021
Data límit d’inscripció: 10/05/2021
Data de selecció: 17/05/2021
ACCIÓ FORMATIVA: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
Codi MF:MF1867_2
Núm. acció formativa: 951/21
Durada: 30h
Horari: 9 a 13 h
Inici: 14/06/2021
Acabament:23/06/2021
Data límit d’inscripció:07/06/2021
Data de selecció: 10/06/2021
ACCIÓ FORMATIVA: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure
Codi MF: MF1868_2
Núm. acció formativa: 952/21
Durada: 60h
Horari: 9 a 13 h
Inici: 24/06/2021
Acabament:09/07/2021
Data límit d’inscripció: 17/06/2021
Data de selecció: 21/06/2021
ACCIÓ FORMATIVA: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de
temps lliure educatiu infantil i juvenil
Codi MF: MP 0270
Núm. acció formativa: 953/21
Durada: 160h
Horari: l’acordat amb empresa
Inici: 12/07/2021
Acabament: 31/12/2021
Data límit d’inscripció: 05/07/2021
Data de selecció: 09/07/2021
REQUISITS DELS ALUMNES: Persones interessades a participar en les accions formatives,
a partir de 18 anys, i han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació
actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs.
Requisits acadèmics :

NIVELL 2: els o les alumnes han de complir alguna de les condicions següents:
a) Tenir el títol de graduat en educació secundaria obligatòria (ESO)

b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries
pendents en el conjunt dels dos cursos
c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea
professional del certificat al qual es vol accedir
e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual
es vol accedir
f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)
g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell
acadèmic superior
• Tenir un títol de formació professional bàsica
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional
inicial (PQPI)
· Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau
superior de formació professional
h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys
i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Informació, inscripció i realització: Institut Balear de la Joventut. Documentació a aportar :
fotocòpies documentació identificativa i full DARDE Soib. Horari : de dilluns a divendres de 9,00
a 14,00 h
Centre Impartidor: Institut Balear de la Joventut
Adreça: C/ d'Uruguai s/n, 07010 Palma (Edifici Velòdrom Illes Balears)
Persones de contacte: Catalina Salas, Magdalena Rigo, Margalida Ferrer
Telèfon: 971178940 Adreça electrònica: participacio@ibjove.net
Selecció:
Prova pràctica
Entrevista personal
Prova escrita
Col·lectius prioritaris:
1) Persones que hagin iniciat un itinerari personalitzat d'inserció amb un mes d'anterioritat a
l'inici de l'acció formativa; 2) Persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de
contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal
d'ocupació; 3) Persones amb unitats de competència pendents de cursar per poder completar
un certificat de professionalitat.
Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

