INSCRIPCIONS

CONDICIONS

La sol·licitud d’inscripció es pot
presentar a través de:

Els cursos són gratuïts i tenen les
places limitades a un màxim de 25
persones. La Regidoria d’Impuls
Econòmic i Ocupació es reserva el dret
d’anul·lar o posposar algun dels cursos
oferts si el nombre de persones
inscrites és inferior a 10 alumnes.

L'oficina de l'Espai
El Registre d’Entrada de les OMAC
La Seu Electrònica de l’Ajuntament

LA LLAVOR
DEL CONEIXEMENT,
LA COLLITA
DE L’ÈXIT

OFERTA
FORMATIVA
2018

S’imposarà una fiança a les persones
que s’inscriguin a qualsevol curs
formatiu, per tal de garantir la seva
assistència (excepte el curs de
manipulador/a d’aliments).

PREFERÈNCIES DE
MATRICULACIÓ

Els tallers formatius estan exempts de
fiança.
Una vegada la Regidoria d’Impuls
Econòmic confirmi la inscripció,
l’usuari/a disposarà de 7 dies per
efectuar l’abonament de la fiança al
número de compte corrent que se li
facilitarà.

Persones empadronades al municipi
Persones inscrites a la Borsa de
Treball Municipal
Treballadors/es d'empreses del
municipi (no empadronats/des)
Segons ordre d’entrada del
formulari de matriculació

En finalitzar la formació, si s’ha
assistit a un mínim del 80% de les
hores del curs, l’usuari/a podrà
sol·licitar el retorn de la fiança.

Per assistir als cursos, els/les alumnes que ho desitgin podran fer ús de
l’autobús municipal de forma gratuïta, prèvia petició a la Regidoria
d’Impuls Econòmic i Ocupació.

MÉS INFORMACIÓ
Regidoria d’Impuls Econòmic
Av. Màlaga, 32 de Miami Platja
977 172527 / promocio@mont-roig.cat
mont-roig.cat

Organitza:

Col.labora:

Amb el suport de:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local 2017

Forma’t!

CURSOS i TALLERS FORMATIUS
Curs: Business english 30h
c 20 de març – 3 de juliol
y Dimarts de 18.30-20.30 h
j Aula Idiomes. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
Curs: Manipulador/a d’aliments 6h
Dijous, 22 de març
y De 9.00 a 15.00 h
j Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja
Sense fiança
c

Curs: Manipulador/a d’aliments 6h
Divendres, 23 de març
y De 9.00 a 15.00 h
j Casa de Cultura Agustí Sardà
Mont-roig
Sense fiança
c

Curs: Francès de negocis 30h
23 de març – 6 de juliol
y Divendres de 18.30-20.30 h
j Aula Idiomes. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
c

Curs: Informàtica bàsica 30h
5 d’abril – 25 de maig
y Dimarts i dijous de 9.30-11.30 h
j Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
c

Curs: Aplicador/a de fitosanitaris 60h
Nivell Qualificat
c 9 d’abril – 5 de juny
y Dilluns i dimarts de 16.00-20.00 h
j Casa de Cultura Agustí Sardà
Mont-roig
Fiança 60€
IMPORTANT: El llibre, la taxa de dret d’examen
i la taxa del carnet aniran a càrrec de
l’alumne/a (cost aproximat 55 €).

Taller: Certificats digitals i licitacions
públiques 2h Com les petites empreses
poden accedir al món de la contractació
pública. Gestió de certificats digitals.
c Dilluns, 9 d’abril
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Personal de l’Ajuntament de Mont-roig
Miami Platja
Sense fiança

Taller: Com competir contra el peix gran i
guanyar. 2h Innovar per ser competitius des
de la petita i mitjana empresa i fer-se un
lloc en el mercat de les grans corporacions.
c Dijous, 7 de juny
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Montse Andreu
Miami Platja
Sense fiança

Taller: Coneix i practica les eines per
exercir com a líder. 2h Descobrir les bases
del lideratge i com exercitar-lo per potenciar
de les teves habilitats personals.
c Dijous, 27 de setembre
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja
Karina Simieli Vidal
Sense fiança

Taller: Com posar preus. Política de
preus eficaç 2h Implementar preus,
promocions i descomptes per atraure clients
potencials i augmentar les vendes.
c Dijous, 26 d’abril
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Andrea Lacal i Meritxell Perpiñà
Miami Platja
Sense fiança

Taller: Imatge i promoció del punt de
venda. 2h L’establiment comercial pot ser la
clau per al teu negoci si aprens a donar-li
valor afegit.
c Dijous, 28 de juny
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Andrea Lacal i Meritxell Perpiñà
Miami Platja
Sense fiança

Taller: Facebook per a empreses 2h
Transmetre imatge de marca i valors
empresarials aprenent les eines i tècniques
per fer publicacions efectives.
c Dijous, 25 d’octubre
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Jaume Boldú
Miami Platja
Sense fiança

Curs: Gestió administrativa i comercial 40h
3 de setembre – 8 d’octubre
y Dilluns, dimecres i divendres de
9.30-12.00 h
j Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 30€

Taller: El comerç actual i els nous
consumidors. 2h Adaptar l’estratègia
comercial al consumidor actual per
respondre satisfactòriament a les seves
necessitats.
c Dijous, 15 de novembre
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Meritxell Perpiñà
Miami Platja
Sense fiança

Taller: Els 10 errors dels emprenedors 2h
Conèixer per endavant els errors més
comuns dels projectes d’emprenedoria i
saber com evitar-los per
aconseguir l’èxit empresarial.
c Divendres, 11 de maig
y De 17.00 a 19.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Joaquim Gudayol
Miami Platja
Sense fiança
Curs: Mosso/a de magatzem 30h
29 de maig – 28 de juny
y Dimarts i dijous de 9.00-12.00 h
j Aula Idiomes. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
c

c

IMPORTANT: Aquest curs només està destinat a
persones aturades majors de 45 anys, atès que
forma part d’un programa específic per promoure la
formació i l’ocupació d’aquest col·lectiu.

Curs: Preparació nivell B1 de català 60h
c 17 de setembre – 13 de febrer
y Dilluns i dimecres de 15.00-16.30 h
j Aula Idiomes. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
Curs: Preparació nivell A2 de castellà 60h
18 de setembre – 21 de febrer
y Dimarts i dijous de 15.00-16.30 h
j Aula Idiomes. Centre Polivalent
Miami Platja
Fiança 60€
c

Taller: Reputació en línia 2h Gestionar,
analitzar i millorar la imatge de la nostra
empresa a la xarxa per incrementar la
comercialització de productes i serveis.
c Dijous, 29 de novembre
y De 19.00 a 21.00 h
j L’Espai, Av. Màlaga, 32
Jaume Boldú
Miami Platja
Sense fiança

