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Presenten l'oferta de cursos i
serveis del Mas Carandell
S'ha presentat també la campanya ?La teva formació és transformació?

Una imatge de l'exterior del Mas Carandell, de Reus | Reus.cat

El Mas Carandell estrena oferta formativa i de serveis amb la campanya La teva formació és
transformació. Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació, ha explicat aquest dimarts 7 de
setembre que és "un eslògan que posa en valor l'acció transformadora de l'aprenentatge?.
A més, aquesta campanya i lema s'emmarca també en els objectius de desenvolupament
sostenible 2030: promoure una educació de qualitat i el treball digne, reduir desigualtats, fomentar
un creixement econòmic responsable, etcètera. Aquest curs, el Mas Carandell torna a comptar
amb gran part de propostes presencials, a diferència del curs passat que va tenir una gran
oferta en línia.
Es mantenen les plataformes no presencials amb més de 100 cursos virtuals: l'Aula Mentor
del Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'Aula Mas Carandell, amb cursos a través de
l'entorn Moddle. Però s'afegeixen prop d'un centenar d'accions de perfeccionament professional,
presencials la majoria, i algunes de semipresencials. En conjunt, s'ofereixen unes 220 propostes
en 17 àmbits professionals.
La nova oferta inclou cursos amb una gran demanda com els de comunicació digital i màrqueting,
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monitors de menjador o coahcing. A més, també s'inclou el certificat de professionalitat de nivell
2 d'Operacions en serveis funeraris, que s'ofereix en format privat, però igualment homologat. I
també formacions com les de carretons elevadors, manipulació d'aliments, cursos preparatoris
per les proves d'anglès de Cambridge, etcètera.
La majoria d'aquesta oferta va adreçada a la formació per l'ocupació, adreçada principalment a
persones en situació d'atur. Malgrat aquesta consideració, aquesta mena d'ensenyament també va
adreçat a treballadors que cerquen millor feina. Com a novetat, el Mas Carandell ja ha obert la
preinscripció a aquestes accions formatives subvencionades, tot i estar algunes pendents
d'aprovar per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Per a més informació i
realitzar les inscripcions, s'ha de visitar la pàgina mascarandell.cat
"Reactivem Reus"
En el marc del pla Reactivem Reus, es mantenen les accions per facilitar l'autonomia digital, amb
noves edicions d'Alfabetització digital, Connecta't amb el mòbil i tauleta, i Certificat digital i tràmits en
línia per a microempreses, petites empreses i professionals autònoms.
Les noves edicions comencen al setembre i se'n faran també l'octubre i novembre. També
s'enceta la programació de més d'una dotzena de tallers d'economia verda i circular, que donen
continuïtat al cicle de seminaris web d'aquesta temàtica del passat mes de maig. En ells
s'aprofundirà en diferents aspectes que s'hi van plantejar. S'oferiran a partir d'octubre. Totes les
accions del Reactivem són d'accés lliure prèvia inscripció.
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