
  

 Formació Ocupacional CIFO

Què és?

La Formació Ocupacional són accions de formació professional 
adreçades als-les treballadors/es tant en atur com ocupats, amb l'objectiu 
de promoure la seva qualificació professional.

 
La xarxa de centres de referència per a la formació professional 
ocupacional són els CIFO. 
Els CIFO són els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC)

. 

CIFO La violeta Barcelona
CIFO L'Hospitalet 
CIFO Sant Feliu de Llobregat

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=d6c870630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6c870630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=720970630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=720970630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c68970630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68970630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


  

Com accedir a un curs? 

- Les persones en situació d'atur es poden posar en contacte 
directament amb els centres que ofereixen aquest tipus de formació. 
I també poden adreçar-se a un Punt d'Informació del Servei 
d'Ocupació de Catalunya. Si no estan donades d'alta d'aquest Servei 
hauran de fer-ho. 
La durada d'aquests cursos és variable, i a més de la formació 
específica, hi ha mòduls de català, de seguretat i higiene en el 
treball, i de recerca de feina. 

Oferta a Vilafranca del Penedès

C.F.O FRANCESC LAYRET
Av. Catalunya, s/n. Vilafranca del Penedès. 
Tel. 93 817 13 24 flayret@vilafranca.org

Cursos de formació ocupacional: aplicacions informàtiques de gestió, 
auxiliar de muntatges electònics, muntatge i manteniment 
d'instal.lacions solars tèrmiques, ajudant de cuina, sommelier, 
zelador sanitari, atenció sociosanitària a persones al domicili...

- Programa SEFED, de simulació d'empreses
- Escola-taller de fusteria, lampisteria, paleta i pintura.

mailto:flayret@vilafranca.org


  

AULA
Passeig Camp dels Rolls, 9, 1r, despatx 10 Tel.93 890 20 47.
www.aulapenedes.com  A/e: formacio@aulapenedes.cat

- Cursos de formació ocupacional: creació i gestió d'empreses, 
aplicacions informàtiques de gestió, gestor de solvència i 
finançament empreserial, zelador sanitari, auxiliar d'infermeria en 
hospitalització, auxiliar d'infermeria en geriatria...

CET PENEDÈS
C. General Vallès, 1.  Tel.93 890 47 45.  www.cetpenedes.com

- Cursos de formació ocupacional: empleat d’oficina, activitats 
administratives en la relació amb el client, anglès (atenció al 
públic/gestió comercial), auxiliar de comerç exterior, informàtica, 
sistemes microinformàtics, disseny web i multimedia, tècnic en 
dietètica i nutrició...

http://www.aulapenedes.com/
http://www.cetpenedes.com/


  

IDFO- UGT
Pl. Penedès, 4, 2n.Tel. 93 890 39 06 www.idfo.com

- Cursos de formació ocupacional: informàtica a nivell d'usuari

ADEG
Associació empreserial del Garraf, Alt i Baix Penedès
C/ Beneficiència, 17 Tel. 902 106 700 www.adeg.cat

- Formació per treballadors: ofimàtica, internet, anglès, tècniques de venda, 
comptabilitat...

ST PAUL'S ENGLISH ACADEMY
C/ Sta Magdalena, 26 Tel. 93 818 14 60 www.stpaulsenglish.es

- Formació per treballadors: anglès a distància

UEP. 
Unió Empresarial del Penedès
Avda. Barcelona, 89 3a planta Tel. 93 892 54 04 www.uepenedes.com

- Formació per treballadors: ofimàtica, anglès, francès, comptabilitat, gestió 
laboral...

http://www.idfo.com/
http://www.adeg.cat/
http://www.stpaulsenglish.es/
http://www.uepenedes.com/


  

Oferta al Garraf

C.F.O La Paperera 
C/ Unió, 81-83. Vilanova i la Geltrú. 
Tel. 93 814 09 60 

C.F.O Nivell 10 
Gabriel Pallarès, 12. Sitges. 
Tel. 93 894 49 58 / 40 61 

C.F.O Can Puig Major, s/n.
 Sant Pere de Ribes. Tel. 93 896 32 77
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