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Mesures de seguretat 

i higiene anti covid-19

CONDICIONS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

- Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint
l’ordre rigorós d’inscripció.

- Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim
d’alumnes matriculats.

- MATRÍCULA: 
1. No es realitzen reserves de places, cal abonar l’import del curs per
formalitzar la matrícula.
2. La matrícula pot ser efectuada per una altra persona diferent a la que
realitzarà el curs.
3. Les empreses podran fer el pagament de les matrícules dels cursos
en els que s’inscriguin els seus treballadors/es.
4. La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret. 

- REQUISITS: 
Tenir més de 16 anys (per als menors de 18 anys cal autorització de la
mare/pare o tutors)

- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER JUSTIFICAR LA CONDICIÓ
D’ATURAT/ADA: cal lliurar-la en el mateix moment de la matrícula i és
necessari que estigui VIGENT en la data de matriculació. Es pot
presentar qualsevol d’aquests documents:
• Informe de situació laboral actual
• Justificant de cobrament de la prestació d’atur o bé, AUTORITZAR A
L’AJUNTAMENT A LA CONSULTA D’AQUESTA DADA.

Les persones en situació d’ERTO: caldrà que aportin un document
acreditatiu de la situació d’ERTO.

- En el CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR les pràctiques es realitzen
en escoles de Cambrils. Per poder matricular-se en aquest curs és
requisit imprescindible presentar un CERTIFICAT DE NO ESTAR INCLÒS
AL REGISTRE DE DELICTES SEXUALS O AUTORITZAR A
L’AJUNTAMENT LA CONSULTA D’AQUESTA DADA. Si el sol•licitant no
és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents
Sexuals, haurà de demanar un certificat del seu país de nacionalitat en el
qual s’informi de la carència de delictes de caràcter sexual.

- IMPORT I TERMINI  DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA:

- L’import de la matrícula per a persones aturades o en situació d’ERTO
és el 50% del preu de la matrícula general.
- El descompte s'aplicarà en base a la situació acreditada en la data de la
matrícula.
- TERMINI PAGAMENT: El pagament de la matrícula es pot fer via web, o
a qualsevol de les oficines bancàries de Caixabank i BBVA en el termini
de 5 dies des de la data de matrícula. En cas que no es respecti el termini,
la matrícula serà anul•lada.
- FRACCIONAMENT: per als cursos de 60 € o més hi haurà la possibilitat
de fraccionar el pagament.

La matrícula només es vàlida en el cas que s’hagi formalitzat el pagament.
No es pot assistir al curs sense haver pagat la matrícula corresponent.

DEVOLUCIONS:  L’import de matriculació no serà retornat llevat que el
curs no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats o en cas de
malaltia greu de la persona matriculada, sempre i quan es justifiqui. Per a
la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà
d’aplicació la decisió que s’aprovi en cada cas per acord de l'òrgan
competent.
En cas de confinament el curs continuarà de manera virtual, sense
retorn de la matrícula.

- CANVIS O ANUL•LACIONS: 
 * L’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret d’anul•lar un curs, o fer
    algun canvi d’horari, lloc o professorat.
 * Una vegada iniciat el curs, es recuperaran les hores de les classes que, 
   a causa d’imprevistos, s’hagin pogut anul•lar momentàniament.

- DOCUMENT ACREDITATIU:

- ASSISTÈNCIA: els alumnes rebran un document d’assistència quan
hagin assistit com a mínim al 75% de les hores del curs, la qual cosa es
comprovarà mitjançant els corresponents registres d’assistència.

- ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT: en cas que s’hagi assistit al 75% de
les hores totals dels curs, el valor d’aprofitament l’atorgarà el/la
formador/a en cada alumne/a en concret, a partir dels mecanismes
d’avaluació establerts.

- En cas de FORMACIÓ VIRTUAL el curs es considerarà superat si es
realitzen les activitats programades durant el mateix.

- PROVA DE NIVELL: 
En el cas de cursos amb diferents nivells o de nivell avançat, l’alumnat
haurà de passar un test per accedir-hi. L’antic alumnat  de cursos de la
Formació Professionalitzadora Municipal hi podrà accedir directament
sempre que hagin superat el curs de nivell inicial. NO S'ADMETRAN
CANVIS DE NIVELL, un cop feta efectiva la matrícula.

- LLENGUA DELS CURSOS: la llengua normalment emprada serà el
català amb la flexibilitat en l’ús del castellà sempre que sigui necessari
per aconseguir els objectius del curs .

- NORMES DE L’AULA:

  *No es permet menjar ni fumar a l’aula
  * S’han d’apagar els telèfons mòbils a dins l’aula
  *Cal tenir cura del material i de les instal•lacions
  *S’han de respectar les mesures de seguretat en matèria de covid
vigents en el moment de la realització del curs.

LLOC DE REALITZACIÓ:

Ateneu  i Centre de Formació l’Estudi
Av. Horta Sta. Maria, 14, Cambrils     



Idiomes 

ANGLÈS B1

DATES del 25/10/21 al 18/05/22
HORARI  dl-dc  de  18.00 a 21.00 h
PREU  General: 249€ Aturats: 125€
HORES 150 h

ANGLÈS B2

DATES del 26/10/21 al 10/05/22
HORARI  dt-dj  de  18.00 a 21.00 h
PREU  General: 249€ Aturats: 125€
HORES 150 h

ANGLÈS COMERCIAL BÀSIC
DATES del 25/01/22 al 31/03/21
HORARI  dt-dj  de  19.00 a 21.00 h
PREU  General: 67€ Aturats: 33€
HORES 40 h

ANGLÈS CONVERSA I
DATES del 04/10/21 al 22/12/21
HORARI  dl-dc  de  18.00 a 20.30 h
PREU  General: 83€ Aturats: 42€
HORES 50 h

ANGLÈS CONVERSA II
DATES del 08/02/22 al 28/04/22
HORARI  dt-dj  de  18.00 a 20.30 h
PREU  General: 91€ Aturats: 46€
HORES 55 h

FRANCÈS CONVERSA I
DATES del 24/01/22 al 30/03/22
HORARI  dl-dc  de  18.00 a 20.00 h
PREU  General: 67€ Aturats: 33€
HORES 40 h

Comerç
PRESTASHOP INTERMEDI
DATES del 03/11/21 al 24/11/21
HORARI dl-dc-dv de 15.00 a 17.00 h
PREU General: 48€ Aturats: 24€ 
HORES 20 h 

OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM AMB
CARNET DE CARRETÓ
DATES 
Teoria: del 07/03/22 al 15/03/22
Pràctica: 16/03/22 i 17/03/22
HORARI  
Teoria: dl a dv  de 09.30 a 12.30 h
Pràctica: dc-dj de 09.00 a 13.30 h
PREU General: 111€ Aturats: 56€
HORES 30 h (21 h teoria + 9 h pràctica)

Seguretat i 
salut  laboral 
RENOVACIÓ DEL DEA
DATES  17/11/21
HORARI  dc de  10.00 a 11.30 h
PREU  General: 13€ Aturats: 7€
HORES 1,5 h

HÀBITS SALUDABLES A LA FEINA 
DATES del 21/04/22 al 19/05/22
HORARI  dt-dj  de  19.00 a 21.30 h
PREU  General: 36€ Aturats: 18€
HORES 18 h

MANIPULADOR/A ALIMENTS
DATES 17/05/22 i 19/05/22
HORARI  dt-dj  de  09.15 a 12.15 h
PREU  General: 12€ Aturats: 6€
HORES 6 h

MÉS INFORMACIÓ 
PREINSCRIPCIÓ  I  MATRÍCULA

 

*PRESENCIAL: 
Edifici Ateneu 
Àrea Polítiques Actives Ocupació (PAO) 4a pl.,  amb cita prèvia

Més info i petició de cita: 
PAO:             977 30 74 01 /            pao@cambrils.cat
OAC:             977 79 45 79/           oac2@cambrils.cat

Serveis a la comunitat,
 a la persona i a 
l’empresa
MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS
DATES 
Teoria del 04/02/22 al 25/02/22
Pràctica del 07/03/22 al 18/03/22
HORARI  
Teoria: de dl a dv de 9.30 a 12.00 h
Pràctica: de dl a dv de 12.00 a 15.00 h
PREU  General: 118€ Aturats: 59€
HORES 55 h (40 h teoria + 15 h pràctica)
* Inclou mòdul de Manipulació d’aliments

OAC 360:

 977 900 354 
 oac360@cambrils.cat

ÀREA PAO: 

 977 30 74 01
pao@cambrils.cat

*ONLINE: 
www.cambrils.cat/inscripcions
Per dubtes en la tramitació online:

COORDINADOR/A DE MENJADORS 
ESCOLARS
DATES del 20/04/22 al 25/05/22
HORARI  dl-dc-dv de  09.30 a 12.00 h
PREU  General: 86€ Aturats: 43€
HORES  40 h


