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Un ano mais a Consellería de Traballo ven de convocar subvencións, con cargo ao
Fondo Social Europeo e á propia Xunta de Galicia, para a execución de Accións Formativas
orientadas a traballadoras e traballadores empregados, tanto por conta allea como
Autónomos. E un ano mais tamén o Centro de Formación DIOPTRA quere propoñer un
“Catálogo de Cursos” a desenvolver ao aveiro desta convocatoria.
A novidade deste ano é que queremos atender a demandas concretas dos
colectivos que poden e queren acollerse a este Plan de Formación. Por elo, ademais de
poder elexir priorizando entre as Acción Formativas que figuran na lista que se inclúe
mais abaixo, propoñemos que os destinatarios da formación podan suxerir un máximo
de DÚAS ACCIÓNS FORMATIVAS que lles gustaría que se realizaran.
A viabilidade do Plan depende en grande medida do grao de interés que desperte no
sector, razón pola que pedimos a súa colaboración para dalo a coñecer e abrir un plazo de
preinscripción nas Accións Formativas que se pretenden levar a cabo, xunto coas suxeridas
maioritariamente.
As Accións Formativas para as que imos a solicitar subvención dentro do Plan son os
seguintes:
1. CLIP: Cálculo para a Topografía de Obra (200 h)
2. CYPE: Cálculo de instalacións de estructuras (200 h)
3. ARCGIS: Xestión do territorio con SIX (250 h)
4. Perito Xudicial Inmobiliario (250 horas)
Os horarios serán compatibles coa xornada laboral e o comenzo está previsto para os
meses de Xuño e Setembro, en función da preinscripción e da resolución administrativa.
Para información complementaria, propostas e inscripcións dispoñemos de varios
procedementos:
Tel: 982284361 ou 660410751
Fax: 982284572
Correo_e: formacion@dioptra.es
Web: www.dioptra.es

Prazo para as inscripcións: Ata o 13 de MARZO de 2009.
Doulle as grazas por anticipado por facer chegar esta información a todas as
colexiadas e colexiados.
Atentamente.
Lugo, 26 de FEBREIRO de 2009.
Asdo.: Marta Pardiñas Iglesias.
Responsable de calidade docente.

