febrer-juliol 2017
Inscripcions: 6,7,8 de febrer
a l’Espai Jove “Ca la Romana”

ORGANITZA:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ÀREA DE JOVENTUT

febrer-juliol 2017
L’Elabora’t és un programa formatiu dirigit especialment a persones en situació d’atur que té
per objectiu promoure la formació complementària i l’adquisició de noves competències formatives,
tanmateix els cursos també estan oberts a persones en actiu, estudiants i emprenedors.

Informació i normativa
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Totes les formacions són gratuïtes per a persones en situació d’atur sempre i quan així ho
acreditin en el moment de la inscripció mitjançant la presentació del DARDO vigent.
Les inscripcions són obligatòries i s’hauran de formalitzar a l’Espai Jove Ca la Romana els
dies 6, 7 i 8 de febrer 2017. No s’acceptaran inscripcions fora d’aquest termini sempre i quan
no quedin places vacants.
La documentació necessària que s’ha de presentar en el moment de la inscripció és una
fotocòpia del DNI i el document de renovació de l’atur, si s’escau.
Els alumnes seran seleccionats per ordre d’inscripció prioritzant la participació de persones
en situació d’atur i residents a Caldes de Malavella.
Les places són limitades.
La alumnes seran avisats amb suficient antelació abans de l’inici del curs mitjançant correu
electrònic i/o trucada telefònica.
Si no es pot assistir a la formació, cal avisar amb suficient antelació. Les faltes d’assistència
no justificades poden comportar sancions en les inscripcions d’altres formacions organitzades pel SOLC.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar les formacions sempre i quan no hi hagi un nombre mínim d’alumnes inscrits, així com de modificar-ne les dates.

Pagament preu públic. (Únicament per a persones treballadores en actiu que no puguin acreditar la situació d’atur mitjançant la presentació del DARDO vigent)
>>
>>
>>

L’abonament del preu públic s’haurà d’efectuar un únic cop en el moment en que es comuniqui a l’alumne la seva admissió al curs.
El comprovant de pagament s’haurà d’entregar obligatòriament abans de l’inici del curs a
l’Espai Jove Ca la Romana o bé a l’Oficina de Turisme.
La cancel·lació de la inscripció o la no assistència al curs en cap cas comportaran el reintegrament de l’import liquidat.

Per a més informació:
Servei d’Orientació Laboral de Caldes
Espai Jove “Ca la Romana” / Oficina de Turisme
solc@caldesdemalavella.cat · www.caldesdemalavella.cat · 972 48 02 66 · 972 48 01 03
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Inscripcions:

Dies 6, 7 i 8 de febrer de 2017

febrer-juliol 2017

La documentació necessària que s’ha de presentar en el moment de la inscripció és
una fotocòpia del DNI i el document de renovació de l’atur, si s’escau.
Horari d’inscripció:
De 10’00h a 13’00h
De 16’00h a 18’00h

Espai Jove “Ca la Romana”
Plaça de l’Ermita de Sant
Grau, s/n
Tel. 972 48 02 66

Oferta formativa

Descarrega’t la fitxa
d’inscripció a la web de
l’Ajuntament i porta-la
omplerta:

www.caldesdemalavella.cat

Formació professionalitzadora

CARRETONS ELEVADORS FRONTAL

Formació teòrica i pràctica necessària per a adquirir el carnet reglamentari per a la conducció de carretons elevadors frontal.

9

hores

Per a l’obtenció de la certificació en carretons elevadors frontal s’ha de superar la prova
teòrica i la prova pràctica.
Part teòrica (4h) > Divendres 10 de març
Horari: 16’00h a 20’00h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Part pràctica (5h)
Opció 1: Dissabte 11 de març

Opció 2: Dissabte 18 de març

Horari: 9’00h a 14’00h
Lloc: Instal·lacions Serveis Panella
- Avinguda Mas Pins, 81 (Riudellots
de la Selva)

Horari: 9’00h a 14’00h
Lloc: Instal·lacions Serveis Panella
- Avinguda Mas Pins, 81 (Riudellots
de la Selva)

Preu: 20’00€ / gratuït per aturats (part pràctica + part teòrica)
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Comerç

Idiomes

ATENCIÓ AL CLIENT I TÈCNIQUES DE VENTA

25

Formació enfocada a oferir un servei d’atenció al client adequat i adaptat a la situació. hores
S’analitzarà el procés de la venda per entendre’l amb profunditat i millorar en qualsevol dels seus aspectes. Es proporcionarà un ampli ventall de tècniques de tancament de la venda.
Curs dirigit a persones interessades en formar-se o millorar l’atenció al client per a poder treballar de cara al públic en comerços.
> Dijous de 9h a 14h
Dates: del 4 de maig a l’1 de juny
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 25’00 € / gratuït per aturats

FRANCÈS NIVELL INICIAL

GESTIÓ EMPRESARIAL PER AUTÒNOMS

Formació enfocada a conèixer els tipus de tràmits dels treballadors autònoms, formes
jurídiques, obligacions i normatives fiscals, liquidacions d’IVA i d’altres impostos i
contractacions de personal, entre altres.

20

hores

> Dijous de 15’30h a 19’00h
Dates: del 20 d’abril al 25 de maig
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20’00 € / gratuït per aturats

50

hores

> Dilluns i dimecres de 19’00h a 20’30h
Dates: del 22 de febrer al 21 de juny
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats

Curs dirigit a persones sense coneixements de francès interessades en adquirir un
coneixement inicial per a la comprensió i l’ús inicial de la llengua.

Emprenedoria

50

hores

> Dilluns i dimecres de 17’30h a 19’00h
Dates: del 22 de febrer al 21 de juny
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats

CÀPSULES FORMATIVES. NOVA OFERTA!

Nova oferta de tallers o xerrades, d’horari reduït, per a persones en recerca activa de feina que tenen com a objectiu l’adquisició o millora dels coneixements
sobre el procés d’inserció laboral.

Noves tecnologies

INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i a LA NAVEGACIÓ
PER INTERNET

Donar les eines bàsiques d’ofimàtica, Internet i correu electrònic per a tenir una visió
general de com fer-les servir i aprofitar-les.
> Dimarts i dijous de 9’30h a 11’00h
Dates: del 2 de març al 27 d’abril
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació
Preu: 25’00 € / gratuït per aturats

ANGLÈS NIVELL INICIAL

Curs dirigit a persones sense coneixements d’anglès interessades en adquirir un coneixement inicial per a la comprensió i l’ús inicial de la llengua.

25

hores

XERRADA-TALLER: COM AFRONTAR UNA
ENTREVISTA DE FEINA?

En aquesta càpsula es treballarà que és una entrevista de feina, com preparar-la,
tipologies d’entrevistes i preguntes, propostes de valor i dinàmiques i recursos d’aplicació
immediata.
> Dijous 23 de febrer de 10h a 14h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: Gratuït.
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4

hores
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Oferta formativa Elabora’t

estiu
2017

CURSOS INTENSIUS DE CONVERSA:

Cursos dirigits a persones amb coneixements previs de l’ idioma i que estiguin interessades en
millorar la fluïdesa verbal i l’ús de la llengua.

ANGLÈS

40

hores
> De dilluns a dijous
Horari pendent de concretar.
Dates: del 3 al 27 de juliol
Lloc: Aula Polivalent, Espai Jove “Ca la
Romana”
Preu: 35’00 € / gratuït per aturats

FRANCÈS

40

hores
> De dilluns a dijous
Horari pendent de concretar.
Dates: del 3 al 27 de juliol
Lloc: Aula Polivalent, Espai Jove “Ca la
Romana”
Preu: 35’00 € / gratuït per aturats

Oferta formativa Elabora’t

setembre
2017
febrer
2018

Les inscripcions als cursos de formació de l’Elabora’t Setembre- Febrer 2018
iniciaran a partir del setembre. Es repartiran programes a part.
> Manipulador d’aliments 		
> Gestió d’estocs 		
> Word i Excel per a administratius
> Anglès bàsic I 		
> Francès bàsic I 		

(4h)
(25h)
(40h)
(50h)
(50h)

Càpsules formatives:
> Registra’t a portals d’ofertes de feina 		 (4h)
> Introducció al cooperativisme 		 (2h)

Preinscripció optativa: 6, 7 i 8 de febrer 2017
Inscripcions: del 29 de maig al 31 de maig 2017
Prova de nivell: 7 de juny a les 11’00h a l’Espai Jove “Ca la Romana”o bé a les 17’00h a
Cal Ferrer de la Plaça.
Confirmació de places: setmana del 19 de juny
La seva realització anirà condicionada a la formació d’un grup mínim de 8 inscrits.

CATALÀ PER A ADULTS

L’Ajuntament de Caldes a través del Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix un curs presencial de català per a adults:
Nivell Bàsic II
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de
comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui
resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.
> Dimarts i dijous 17’15h a 18’45h
Lloc: Aula de l’Institut de Caldes
Inici: 21 de febrer 2017
Per a més informació i inscripcions:
Dilluns 30 de gener de 17h a 19h a la Biblioteca
- 6 - municipal.

Servei d’Orientació Laboral de Caldes
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (SOLC) és el servei d’ocupació municipal format
per l’àrea de joventut i l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Caldes.
Els serveis que realitza el SOLC:
>> Orientació i acompanyament en el procés de recerca de feina: des de conèixer les oportunitats de feina existents avui, fins a les eines per la recerca de feina (currículum, cartes
de presentació), els canals (presencial o per Internet) o com afrontar un procés de selecció.
>> Suport per dibuixar el full de ruta de cadascuna de les carreres professionals.
>> Gestió d’ofertes laborals per les empreses, seleccionant els candidats del nostre servei.
>> Organització d’un programa formatiu adreçat a persones en situació d’atur anomenat ELABORA’T, el qual n’heu tingut informació en aquest fulletó.
Horaris
Dimecres de 9.30h a 13.30h (totes les edats) - Dilluns de 16h a 18h (joves)
Cal demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat , o als telèfons 972 48 02 66 (Espai Jove),
972 48 01 03 (Oficina de Turisme).
Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove Ca la Romana.
El SOLC és un servei únicament per les persones empadronades a Caldes de Malavella.
Busca la nostra oferta formativa al portal de Formació en Xarxa:
http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa
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