setembre2017-febrer2018

Inscripcions: 18, 19 i 20 de setembre

a l’Espai Jove “Ca la Romana”

ORGANITZA:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ÀREA DE JOVENTUT

setembre2017-febrer2018

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 18, 19 i 20 de setembre 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.
Els 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 d’inici i/o finalització.

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 què 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 18, 19 i 20 de setembre de 2017

setembre2017-febrer2018

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

MANIPULADOR D’ALIMENTS

Formació teòrica en higiene, seguretat alimentària i bones pràctiques en
entorns on les persones tenen contacte directe amb els aliments durant
la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

4

hores

Per a l’obtenció del certificat en manipulador d’aliments emès pel Col·legi de Farmacèutics de Girona s’ha d’assistir obligatòriament a les dues sessions i superar el test
d’avaluació.
> Dimarts 7 i dijous 9 de novembre
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 9’00 € / gratuït per A aturats
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GESTIÓ D’ESTOCS

Amb aquesta formació es pretén que l’alumnat sigui capaç d’aplicar tècniques d’organització de diferents tipus de magatzem fent ús dels recursos disponibles. Es treballarà
com elaborar inventaris aplicant tècniques de control, detectar avaries, minves o errors
periòdics en l’estoc del magatzem i aplicar procediments de correcció d’incidències.

25

hores

> Dilluns i dimecres de 9.30 a 13.45 h
Dates: del 13 al 29 de novembre
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 30’00 € / gratuït per A aturats
Noves tecnologies

WORD I EXCEL

Curs dirigit a persones amb coneixements d’ofimàtica, l’objectiu del qual és desenvolupar i millorar
les habilitats per gestionar documents de text i fulls de càlcul. Es treballaran les eines
necessàries que permetin un estalvi de temps en el treball diari a les persones que en el seu hores
sector hagin de fer treballs administratius. Curs basat en els continguts de l’ACTIC.

40

> Dimarts i dijous de 10 a 12.30h
Dates: del 3 d’octubre al 28 de novembre
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació
Preu: 35’00 € / gratuït per A aturats
Idiomes
Tots els inscrits a les formacions d’idiomes han de passar obligatòriament una prova
de nivell el dijous 21 de setembre

ANGLÈS BÀSIC I

Curs dirigit a persones amb nocions d’anglès interessades en adquirir un coneixement
bàsic per a la comprensió i l’ús de la llengua. L’objectiu del curs és capacitar l’alumnat
per a l’ús bàsic de l’anglès com a vehicle de comunicació general.
> Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Dates: del 2 d’octubre 2017 al 19 de febrer 2018
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per a aturats
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50

hores

ANGLÈS BÀSIC II

Curs dirigit a persones amb coneixements d’anglès interessades en adquirir un coneixement mitjà per a la comprensió i l’ús de la llengua. L’objectiu del curs és capacitar
l’alumnat per a l’ús mitjà de l’anglès com a vehicle de comunicació general.

50

hores

> Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h
Dates: del 2 d’octubre 2017 al 19 de febrer 2018
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per A aturats

FRANCÈS BÀSIC I

Curs dirigit a persones amb nocions de francès interessades en adquirir un coneixement bàsic per a la comprensió i l’ús de la llengua. L’objectiu del curs és capacitar
l’alumnat per a l’ús bàsic de l’anglès com a vehicle de comunicació general.

50

hores

> Dimarts i dijous de 17.30 a 19h
Dates: del 3 d’octubre 2017 al 20 de febrer 2018
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per A 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.

REGISTRA’T A PORTALS D’OFERTES DE FEINA

4

En aquesta càpsula es donaran a conèixer els diferents tipus de recursos que exis- hores
teixen a Internet a través dels quals es poden buscar ofertes de feina: portals de
recerca d’ocupació, borses de treball d’empreses, consultores de recursos humans i xarxes
socials de professionals; i es donaran les eines per poder conèixer les formes d’inserir les
dades del CV i de presentar candidatura a una oferta de feina.
> Divendres 17 de novembre de 16 a 20 h
Lloc: Aula d’informàtica Institut de Caldes
Preu: Gratuït.
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Tastets tic a la Biblioteca novetat!
Tallers gratuïts sobre noves tecnologies oberts a tothom.
Preinscripcions: 18, 19 i 20 de setembre a l’Espai Jove “Ca la Romana”.
Inscripcions: a partir del 21 de setembre a la Biblioteca municipal.

Iniciació a la
informàtica 1

Iniciació a la
fotografia digital

En aquest taller s’introduirà a l’alumne a les
diferents parts de l’ordinador, perifèrics i connexions, l’escriptori i els seus elements.

Introducció a la fotografia digital, les càmeres digitals, com fer fotografies i tractament
d’imatges amb el al programa lliure GIMP.

Data: 13 d’octubre 2017
Horari: 16 a 20 h

Data:10 novembre 2017
Horari: de 16 a 20 h

Iniciació a les
cerques a Internet,
classificació i gestió
de la informació

Participa a les xarxes
socials: Facebook

Aprèn que és una xarxa social i com utilitzar
Facebook, la xarxa social més important del
món. Es treballaran els conceptes bàsics de
perfil, aplicacions, privacitat, mur, amistats i
es donaran les eines per començar a utilitzar
Facebook: registre, configuració del perfil, opcions de privacitat, administració de contactes, primers contactes, primeres publicacions.

Els continguts que es treballaran en aquest taller són els motors de cerca i el cas de Google,
el cercador més gran i usat del món. També es
treballaran les fonts de subscripció (RSS), els
lectors RSS i com afegir RSS.

Data: 27 d’octubre 2017
Horari: de 16 a 20 h

Data: 24 de novembre 2017
Horari: de 16 a 20 h

Tots els tallers han de tenir un mínim de 8 inscrits i tenen places limitades.
ORGANITZA:
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TALLER DE MÀRQUETING LOW COST

Taller de formació dirigit a empresaris i emprenedors on es donaran diferents eines i
pautes per elaborar un pla de màrqueting sense haver-hi de destinar grans recursos,
tenint en compte les possibilitats de les persones emprenedores i, també, sent conscients
que d’un bon pla en depèn la viabilitat futura del projecte de negoci.
Data: octubre – novembre 2017 (pendent confirmar)
Lloc: Aula del pavelló municipal d’esports
Inscripcions a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.
ORGANITZA:

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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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
ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:
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