febrer-juliol 2018
Inscripcions: 19, 20 i 21 de febrer
a l’Espai Jove “Ca la Romana”

ORGANITZA:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ÀREA DE JOVENTUT

febrer-juliol 2018
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 19, 20 i 21 de febrer 2018. 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 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 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 per part de l’alumne, 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”
solc@caldesdemalavella.cat · www.caldesdemalavella.cat · 972 48 02 66 · 972 48 01 03
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Inscripcions:

Dies 19, 20 i 21 de febrer

febrer-juliol 2018

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 2 de març
Horari: 16’00h a 20’00h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Part pràctica (5h)
Opció 1: Dissabte 3 de març

Opció 2: Dissabte 10 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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CURS DE NETEJA INDUSTRIAL

30

Curs dirigit a persones que treballin o vulguin treballar en el sector de la neteja, indus- hores
trial o d’immobles, que aportarà coneixements sobre procediments i equips adequats
(maquinària de neteja), respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos per tal
d’aconseguir un nivell òptim de neteja i higiene.
> Dilluns i dimecres de 09.00h a 14.00h
Dates: del 7 de maig al 23 de maig
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 30’00 € / gratuït per aturats
Noves tecnologies

INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA i A LA NAVEGACIÓ PER 25
hores
INTERNET II

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 10 a 12 h
Dates: del 6 de març al 24 d’abril
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació
Preu: 25’00 € / gratuït per aturats
Comerç

MARGES COMERCIALS: COM ESTABLIR EL PREU
DE CADA PRODUCTE O SERVEI

2

hores

L’objectiu del taller és aprendre a calcular diferents ràtios importants per al nostre negoci: el preu de cost
i quines variants tenir en compte, com calcular el preu de venda dels nostres productes i/o serveis i la
importància de calcular i controlar els marges comercials per tal de rendibilitzar al màxim el negoci.
> Dilluns 5 de març
Horari: de 15 a 17 h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Inscripcions: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
gratuït
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Idiomes

ANGLÈS NIVELL INICIAL

50

> Dilluns i dimecres de 17’30h a hores
19 h
Dates: del 26 de febrer al 20 de juny
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats

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.

FRANCÈS NIVELL INICIAL

50

> Dimarts i dijous de 17’30h a 19 h hores
Dates: del 27 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.

ANGLÈS BÀSIC II

50

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.

hores
> Dilluns i dimecres de 19 h a
20’30h
Dates: del 26 de febrer al 20 de juny
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per aturats

Oferta formativa Elabora’t

estiu
2018

Preinscripció optativa: 19, 20 i 21 de febrer 2018
Les inscripcions es realitzaran al juny.

CURS INTENSIU D’ANGLÈS CONVERSA
Dates: del 2 al 26 de juliol
Lloc: Aula Polivalent, Espai Jove “Ca la
Romana”
Preu: 35’00 € / gratuït per aturats
La seva realització anirà condicionada a
la formació d’un grup mínim de 8 inscrits.

Curs dirigit a persones amb coneixements
previs de l’ idioma i que estiguin interessades
en millorar la fluïdesa verbal i l’ús de la llengua.
> De dilluns a dijous de 16h a 18’30h (horari pendent de confirmar)
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Àrea de Joventut presenta una proposta formativa dirigida especialment a joves amb la intenció de promoure la formació complementària.
La inscripció als cursos és obligatòria i cal formalitzar-la dins els terminis que s’especifica per a cada formació en aquest llibret. L’Àrea de Joventut es reserva el dret d’anul·lar les formacions sempre i quan no hi
hagi un nombre mínim d’alumnes inscrits, així com modificar-ne les dates d’inici. Les places són limitades.

CURS DE MONITOR/A
DE LLEURE

CURS DE PREMONITOR/A
DE LLEURE

30

És la formació que prepara als alumnes
per treballar en l’àmbit educatiu del
hores
lleure. Aquesta formació serà la part
teòrica d’obtenció del Títol oficial de
Monitor/a d’Activitats de Lleure expedit per la
Generalitat de Catalunya.

Formació dirigida a joves que té la
intenció de que els alumnes tinguin una
hores
primera aproximació a l’àmbit educatiu
del lleure i puguin treballar com a
Premonitor/es en activitats de lleure fent suport
als Monitors/es o Directors/es de Lleure.

Distribució horària del títol: 125 hores
teòriques (100 de formació presencial i 25 no
presencial).
Requisits d’accés: tenir els 18 anys complerts
el primer dia de la formació, el títol en ESO
i estar empadronat a Caldes de Malavella*
(*requisit pel descompte)
Titulació que s’obté: Títol de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Requisits d’accés: : tenir més de 14 anys i
estar empadronat a Caldes de Malavella
(*requisit pel descompte)
Titulació que s’obté: Títol de Premonitor/a de
Lleure / d’Iniciació al Lleure

125

Setmana Santa 2018 : 27, 28 i 29 de març 2018
Lloc: Casa de Colònies els Arcs de Santa Pau, Olot
Formació a càrrec de: Escola de l’Esplai
Girona
Preu: 35 €(l’Ajuntament aporta 95€ per a cada
alumne empadronat a Caldes de Malavella)
Lloc i període d’inscripcions: Espai Jove Ca la
Romana fins el 7 de març

Setmana Santa 2018 : 24, 25, 26, 27, 28 i 29 de
març; 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 i 22 d’abril.
Lloc: Seu de la Fundació Esplai Girona (Antic
Roca 38, 4t pis – 17003 Girona)
Formació a càrrec de: Escola de l’Esplai
Girona
Preu: 200€ (l’Ajuntament aporta 50€ per
a cada alumne empadronat a Caldes de
Malavella)
Lloc i període d’inscripcions: Espai Jove Ca la
Romana fins el 7 de març

Més informació a:
Espai Jove Ca la Romana
Plaça de l’Ermita de St Grau s/n
972 48 02 66 / calaromana@caldesdemalavella.cat
www.espaijove.caldesdemalavella.cat
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Oferta formativa

setembre
2018
febrer
2019

Les inscripcions als cursos de formació de
l’Elabora’t Setembre- Febrer 2019 s’iniciaran a partir del setembre. Es repartiran programes a part.

> Manipulador d’aliments (4h)
> Ajudant de cambrer/a de bar i restaurant (30h)
> Curs d’ofimàtica (25h)
> Anglès nivell bàsic I (50h)
> Francès nivell bàsic I (50h)

Servei d’Orientació Laboral
de Caldes

Servei de creació d’empreses

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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L’Ajuntament de Caldes de Malavella, en col·
laboració amb el Consell Comarcal de la Selva,
t’ofereix el Servei de Creació d’Empreses, amb l’objectiu d’ajudar-te en el procés de posada en marxa
del teu projecte empresarial.
Des del Servei s’ofereix assessorament personalitzat a les persones emprenedores que tenen per
objectiu posar en marxa un nou projecte de negoci.
A través de tutories individualitzades amb diferents experts, t’ajudarem a analitzar si la teva idea
de negoci és viable tenint en compte els aspectes
clau que s’han de valorar a l’hora de posar en marxa un projecte d’autoocupació. A més, també t’orientarem sobre els tràmits necessaris per donar-te
d’alta, t’informarem de les ajudes i subvencions a
què et pots acollir i t’ ajudarem a accedir al finançament necessari per poder iniciar l’activitat.
Horaris
Dimarts de 10h a 14h, cada quinze dies. Ajuntament de Caldes de Malavella
Tel. 972 48 01 03 (Oficina de turisme). promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

ORGANITZA:

Col·labora:
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Servei d’orientació Laboral de
Caldes de Malavella
Espai Jove “Ca la Romana”
Plaça de l’Ermita de Sant Grau, s/n
17455 Caldes de Malavella
972 48 02 66 - 972 48 01 03
solc@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

