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L’Ajuntament obre inscripcions a un curs de confecció i publicació
de pàgines web subvencionat pel SOC

Dilluns 27 de gener de 2014

L’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
ha obert fins al 10 de febrer les inscripcions a un curs de confecció i publicació de
pàgines web que començarà al mes de març i que s’oferirà a la vila per primera
vegada.

El curs tindrà una durada de 580 hores, dividides en quatre mòduls: creació de
pàgines web (210 h), integració de components de programari de pàgines web (270
h), formació complementària (20 h), mòdul de pràctiques professionals no laborals
(80 h). El curs té per objectiu que els alumnes aprenguin a crear i publicar pàgines
web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques
i editors apropiats, i a realitzar els procediments d’instal·lació i verificació
d’aquestes pàgines en el servidor corresponent.

Un cop finalitzi el curs, els alumnes obtindran el Certificat de professionalitat de
nivell 2, que els capacitarà per ocupar llocs de treball relacionats amb el
desenvolupament i el manteniment de pàgines web.

El Servei Ocupació de Catalunya (SOC) ha resolt l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de 50.625 euros, de manera que la formació, finançada íntegrament
pel SOC, es podrà realitzar a les aules d’informàtica homologades l’any passat per a
aquesta finalitat.

Cal destacar que s’han previst un total de 15 places, que podran ser ocupades tant
per persones en situació d’atur com per treballadors en actiu. Les persones
interessades poden adreçar-se presencialment a Cal Botafoc (c. Sant Llorenç, 7),
trucar al telèfon 93 714 42 06 o enviar un correu electrònic a l’adreça
dpeio@castellarvalles.cat. El curs finalitzarà al mes de juliol.
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