Formació
8371910301

Conductor Professional de Taxi a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
OBJECTIU
Capacitar els participants per assolir la Credencial Professional del Taxi atorgada per l'Àrea
Metropolitana de Barcelona - Institut Metropolità del Taxi.
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PERFIL D’ENTRADA
El curso s’adreça preferentment a persones residents a la ciutat de Barcelona i en situació
d’atur, inscrites en el SOC com a demandants d’ocupació, que compleixen els següents
requisits:
- Ser conductor/a del permís B, amb més d’un any d’antiguitat en el carnet B.
- Disposar de DNI, en cas de tenir NIE cal acreditar certificació lingüística B1 (MECR) d’un
del dos idiomes oficials de Catalunya, i la certificació lingüística A2 (MECR) de l’altre
idioma oficial. En el cas, de persones d’origen d’algun país de llengua castellana tant sol
caldrà certificat de coneixement del català en A2 (MECR) o be acreditar haver estudiat a
Catalunya a partir d’un nivell mínim de l’ESO.
S’ha d’aportar la següent documentació:
- Original y fotocòpia del DNI o NIE.
- Original y fotocòpia del carnet de conducció B (amb un any d'antiguitat en el moment de
la inscripció) o carnet superior en vigor.

CONTINGUTS / TEMPORALITZACIÓ DEL TEMARI
Bloc 1. Coneixement de l’entorn professional
•
•
•
•

Tarifes
Normativa
Prestació del servei/Gestió del taxi/Vehicles
Atenció al client i qualitat del servei

Bloc 2. Coneixement de l’àrea metropolitana de Barcelona
•
•
•
•
•
•
•

100 hores

Xarxa viària bàsica
Centres oficials
Centres sanitaris
Centres comercials
Teatres
Cinemes
Instal·lacions esportives

100 hores

•
•
•
•
•
•

Hotels
Altres serveis de transport (aeroport, ferrocarril, bus, metro…).
Carrers de l'Eixample de Barcelona
Principals vies de Barcelona
Vies de sortida de Barcelona
Vies connexió

DURADA TOTAL 200h
CALENDARI PREVIST
Inici: 25/09/2019
Fi: 03/12/2019
HORARI PREVIST: De dilluns a dijous de 8 hores a 13 hores
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PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio@barcelonactiva.cat
LLOC REALITZACIÓ:

Autoescola ZONA F
Carrer Mineria 54, 08038 Barcelona

