
La Confederació organitza amb la col·laboració de la Fundació Estatal para la Formación en el 

Empleo –FUNDAE- dues sessions de tipus tècnic per donar a conèixer el sistema de les 

bonificacions i les novetats previstes pel 2018 d’acord a dos nivells de coneixements previs: bàsic 

i avançat.  

Aquestes jornades estan adreçades principalment a responsables i tècnics de formació, entitats 

organitzadores i, en general, a totes aquelles persones vinculades al Tercer Sector Social que 

requereixin orientació sobre la utilització de la iniciativa de formació programada per les 

empreses.  

Ambdues sessions estaran conduïdes per personal tècnic de la Fundació Estatal para la Formación 

en el Empleo. 

  

 

Contingut 

 El sistema de Formació Professional per a l’Ocupació 

 La gestió de la formació: passos per la bonificació 

 Els objectius i els beneficis de la formació programada per les empreses:   

Accions formatives: requeriments, crèdit de formació, cost de formació-cost bonificable 

Permís Individual de Formació (PIF): conceptes i requisits, cost bonificable 

 Sistema telemàtic 

 Preguntes i resolució de dubtes 

Sessió adreçada a persones amb experiència en la gestió de la formació programada i s’enfoca 

principalment a resoldre dubtes i a solucionar incidències. 

Contingut 

 Evolució en el sistema de Formació per a l’Ocupació 

 Iniciatives de la formació programada per les empreses:   

Formació programada per les empreses 

Permís Individual de Formació 

 Requisits de la formació programada 

 Actors de la formació programada per les empreses  

Empreses/ Grups d’empreses 

Entitats organitzadores 

Entitats formadores 

 Preguntes i resolució de dubtes 



Podeu tramitar la vostra inscripció a través dels següents formularis electrònics: 

 

 

La preinscripció és obligatòria donat que les places són limitades. En cas que vulgueu 

assistir a ambdues sessions cal que ompliu els dos formularis.  

Si fos necessari ajustar les inscripcions a la disponibilitat de places tindran preferència 

aquelles persones vinculades a entitats associades a La Confederació. 

 

Amb el suport i col·laboració de:       

 

 

 

 

 

Formulari sessió nivell avançat Formulari sessió nivell bàsic 

https://goo.gl/forms/lgEceAdgreNcKXnu2
https://goo.gl/forms/lgEceAdgreNcKXnu2
https://goo.gl/forms/Wqh5aW0CP9IF8h7x1
https://goo.gl/forms/Wqh5aW0CP9IF8h7x1

