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Inscripcions: 17, 18 i 19 de setembre
a l’Espai Jove “Ca la Romana”

ORGANITZA:

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ÀREA DE JOVENTUT

setembre2018 febrer2019

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, emprenedors i empresaris.

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 s’hauran de formalitzar a l’Espai Jove Ca la Romana els
dies 17,18 i 19 de setembre. 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

Inscripcions:

Dies 17,18 i 19 de setembre
de 2018

setembre2018 febrer2019

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:
Espai Jove “Ca la Romana”
Descarrega’t la fitxa
De 10 a 13 h
Plaça de l’Ermita de Sant
d’inscripció a la web de
De 16 a 18 h
Grau, s/n
l’Ajuntament i porta-la
Tel. 972 48 02 66
omplerta:

www.caldesdemalavella.cat

Oferta formativa
Formació professionalitzadora

CARRETONS
ELEVADORS
FRONTAL

7

hores

MANIPULADOR
D’ALIMENTS

4

hores

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

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.

> Divendres 26 d’octubre, de 8 a 15 h
Part teòrica (3h) + part pràctica (4h)
Lloc: Instal·lacions Serveis Panella - Avinguda Mas Pins, 81 (Riudellots de la Selva)
Preu: 20,00€ / gratuït per A aturats
(part pràctica + part teòrica)

> Divendres 9 i divendres 16 de novembre, de 19 a 21 h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 9’00 € / gratuït per a Aturats

*Atès que es tracta d’una edició excepcional, el
nombre de places es limita a 8 participants.

Per a l’obtenció de la certificació en carretons
elevadors frontal s’ha de superar la prova teòrica
i la prova pràctica.

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.

Idiomes
Tots els inscrits a les formacions d’idiomes han de passar obligatòriament una prova de nivell el dijous
20 de setembre

ANGLÈS BÀSIC I

50

Curs dirigit a persones amb nocions hores
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 19.30 a 21 h
Dates:de l’1 d’octubre 2018 al 13 de febrer
2019
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per A aturats
NOVETAT!

ANGLÈS INTERMEDI 50

Curs dirigit a persones que vulguin hores
preparar-se per obtenir la titulació
B1/B2 (Marc Europeu comú de referència per
a les llengües) o First (Cambridge). Serà una
formació totalment destinada a la preparació
de la prova per obtenir la titulació.
Es realitzarà una segona part d’aquesta
formació de febrer a juny del 2019, en cas de
formar un grup interessat en presentar-se a
les convocatòries de titulacions el juny 2019.

FRANCÈS NIVELL
INICIAL

50

hores

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.
> Dimarts i dijous de 18 a 19.30h
Dates: del 2 d’octubre 2018 al 19 de febrer
2019
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per A aturats
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 al municipi:

Nivell Bàsic II

La matrícula i el pagament de la prova anirà a
càrrec dels alumnes.

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.

> Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h
Dates: de l’1 d’octubre 2018 al 13 de febrer
2019
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 40’00 € / gratuït per A aturats

Àrea de cultura de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella . Tel. 972 47 00 05 (Ext. 2028)

Trobareu més informació sobre les dates
d’inscripció i dates de la formació en el
proper BIM.
O rganitza :

Noves tecnologies

WORD I EXCEL II
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 sector hagin de
fer treballs administratius. Curs basat en els
continguts de l’ACTIC.

40

hores

>Dilluns, dimecres i dijous de
19.30 a 21 h
Dates: de l’1 d’octubre al 3 de desembre
2018
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació
(C/Major, 14)
Preu: 35’00 € / gratuït per A aturats

Recursos per a la cerca de feina

PREPARA’T PER A SUPERAR ENTREVISTES DE FEINA!
L’objectiu d’aquesta formació és oferir als
participants una setmana de formació
que inclou sessions individuals i formació
grupal que els donarà les eines necessàries
per iniciar un treball personal i els prepararà per a l’assoliment d’un speed dating.
Un speed dating són entrevistes de 3 minuts on els candidats poden entregar el
currículum i fer una entrevista ràpida.
Aquesta formació està adreçada a persones
del municipi que estiguin interessades en
treballar en diferents sectors i que estiguin
inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o bé com a millora laboral (en cas d’estar
treballant).
ORGANITZA:

> Del dilluns 12 al divendres 16 de
novembre 2018
Horari sessions grupals: dimarts 13 i dijous
15, de 9 a 11 h i divendres 16, de 13 a 15 h.
Horari sessions individuals: a pactar
amb els alumnes.
Lloc de realització de les sessions
grupals i individuals: Aula del Pavelló
municipal d’esports.
(L’activitat Speed Dating amb empreses de
la comarca l’organitzarà el Consell Comarcal i tindrà lloc al Centre Eix de Negocis
de Santa Coloma de Farners durant la
tercera setmana de novembre un cop acabades les sessions grupals i individuals
que tindran lloc a Caldes).
A m b e l s u p ort d e :

Tastets tic a la Biblioteca

Tallers gratuïts sobre noves tecnologies oberts a tothom.

Preinscripcions: 17,18 i 19 de setembre a l’Espai Jove “Ca la Romana”.
Inscripcions: a partir del 20 de setembre a la Biblioteca municipal.

2a

edició

Iniciació al processador de textos

Coneix els diferents processador de textos, aprèn a crear, modificar i desar documents i a utilitzar les eines necessàries per realitzar documents bàsics.
Divendres 5 d’octubre 2018 de 17 a 20 h

Gestions quotidianes a Internet

Aprèn a realitzar els tràmits i les gestions quotidianes a través de la xarxa i coneix quines són les
formes de pagament més segures.
Divendres 19 d’octubre 2018 de 17 a 20 h

El correu electrònic: Gmail

Crea un compte a Google, redacta i llegeix correus electrònics, utilitza adequadament Per a, CC i
CCO i aprèn a adjuntar arxius al correu electrònic.
Divendres 26 d’octubre 2018 de 17 a 20h

Introducció al full de càlcul

Coneix l’aplicació que ens permet fer càlculs i gràfics, realitza alguns càlculs senzills i aprèn a
representar les dades en un gràfic.
Divendres 9 de novembre de 17 a 20 h

Telèfons mòbils 2

Aprèn a utilitzar el Whatsapp i el correu electrònic com a eina de per a comunicar-vos. Coneix
les aplicacions més usuals i com descarregar-les.
Divendres 16 de novembre de 17 a 20 h
Tots els tallers han de tenir un mínim de 8 inscrits i tenen places limitades.
ORGANITZA:

Empresa

TALLER SOBRE ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I NOU
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

2

hores

Aquest taller de 2h de duració està adreçat principalment a empresaris i emprenedors i tractarà els principis de l’administració electrònica, el certificat digital,
la signatura digital, la factura electrònica i l’aplicació
del nou Reglament de Protecció de Dades.

> Dimecres 24 d’octubre 2018
Horari: de 14.30 a 16.30 h
Lloc: Aula del Pavelló Municipal
d’Esports
Places limitades. Gratuït.

Servei d’Orientació Laboral de Caldes

Servei de creació
d’empreses

Un cop fet el taller, el formador realitzarà una visita personalitzada de 2h de durada a totes les empreses participants per ajudar a implementar les eines presentades.

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

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:

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

