
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.

2
hores

TALLERS FORMATIUS
L�Espai. Av. Màlaga 32 | MIAMI PLATJA

ORGANITZA COL·LABORA

AMB EL SUPORT DE

INSCRIPCIONS

La sol·licitud d’inscripció es pot presentar a 
través de l’oficina de l’Espai, al Registre 
d’Entrada de les OMAC o bé a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament: 
mont-roig.cat/seu-electronica

• Full sol·licitud d’inscripció 
• Còpia del DNI/NIE
• Justificant de pagament bancari de la fiança o 

preu públic del curs

CONDICIONS

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.

Tots els cursos i tallers són gratuïts. Excepcional-
ment, i segons la naturalesa del curs, es podrà 
sol·licitar als/les alumnes que assumeixin una 
part del cost, a través del pagament d’un preu 
públic o bé fent un pagament directe a 
l’empresa contractada per l’Ajuntament.

Als/les alumnes se’ls imposarà una fiança per tal 
de garantir la seva assistència. Excepcionalment 
no hi haurà fiança pels cursos que tinguin una 
durada d’un dia, així com per aquells cursos en els 
quals l’alumne/a n’assumeixi una part del cost. 

Per fer la inscripció al curs, l’usuari/ària haurà 
de presentar el full d’inscripció, juntament amb 
una còpia del DNI/NIE i el justificant de 
pagament bancari de la fiança o preu públic, 
al número de compte corrent ES93 2100 1061 
6702 0021 7694 (Caixabank), indicant el nom 
de l’alumne/a i del curs. 

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

Per a més informació sobre les condicions, 
podeu consultar el Reglament regulador del 
servei municipal de formació de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp al nostre web.

SERVEI D’AUTOBÚS GRATUÏT

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.

PREFERÈNCIES DE MATRICULACIÓ

• Persones empadronades al municipi
• Persones inscrites a la Borsa de Treball 

Municipal
• Treballadors/ores d’empreses del municipi 

(no empadronats/ades)
• Segons l’ordre d’entrada de la sol·licitud 

d’inscripció

Més informació:  
Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació 

L’Espai. Av. de Màlaga, 32  · Miami Platja
977 172 527 
promocio@mont-roig.cat
www.mont-roig.cat

FORMACIÓ2020
MONT-ROIG | MIAMI PLATJA

MÀRQUETING DIGITAL
AMB POCS RECURSOS
Tècniques de màrqueting efectives sense 
requerir una gran inversió. Foment de 
l’atenció del públic objectiu i creació de 
marca personal.

Ponents: Meritxell Perpiñá / Andrea Lacal

25 de març |  dimecres de 19 a 21 h

FINANCES PER A LA MICRO,
PETITA I MITJANA EMPRESA
Interpretació de documents de control 
econòmic per portar al dia la situació 
economicofinancera de l’empresa i poder 
prendre les decisions oportunes. 

Ponent: David Villa

22 d’abril |  dimecres de 19 a 21 h

ATENCIÓ AL PÚBLIC 
I TÈCNIQUES DE VENDA
Tècniques de venda: Vols vendre més? 
Coneixes la venda creuada? La venda 
impuls? Has provat de modificar la 
distribució dels teus productes? Tens una 
base de dades dels teus clients? 

Ponents: Meritxell Perpiñá / Andrea Lacal

21 d’oct. |  dimecres de 19 a 21 h

NOVA EXPERIÈNCIA 
DE COMPRA
Coneixement de casos reals de negocis 
d’èxit que s’han reinventat per sobreviure a 
la crisi del retail. Foment de la curiositat 
per explotar noves maneres de fer i per 
entendre que el comerç està immers en un 
profund canvi d’època.

Ponent: Meritxell Perpiñá 

21 de maig |  dijous de 19 a 21 h

COM OPTIMITZAR EL TEMPS
I CONCILIAR VIDA I FEINA
Adquisició i consolidació de pautes per 
optimitzar el temps i conciliar millor la 
feina i la vida personal i familiar. 

Ponent: William Aldana

25 de nov. |  dimecres de 19 a 21 h

COMPTABILITAT I FISCALITAT
PER A LA MICRO, PETITA 
I MITJANA EMPRESA
Aprenentatge d’aspectes comptables i 
fiscals bàsics aplicables en el dia a dia
d’un negoci. 

Ponent: David Vila

18 de juny |  dijous de 19 a 21 h
TRANSFORMACIÓ 
DELS ESPAIS COMERCIALS
Introducció, planificació i disseny d’una 
estratègia de visual merchandising amb 
materials reciclats. Aprenentatge sobre la 
col·locació de mobiliari, layout comercial, 
exposició i rotacions.

Ponents: Meritxell Perpiñá / Andrea Lacal

15 de des. |  dimarts de 19 a 21 h

TREBALL EN EQUIP
I LIDERATGE
Tècniques per a un millor funcionament 
dels equips de treball. Estudi de compor-
taments per fomentar que un equip 
aconsegueixi resultats i desenvolupi tot
el seu potencial.

Ponent: William Aldana

23 de set. |  dimecres de 19 a 21 h

GRATUÏTS

BORSA DE TREBALL 
Si busques o ofereixes feina, 
inscriu-te a la Borsa de Treball 
Municipal a través de: 

mont-roig.cat/borsa-treball

MIRA PEL TEU FUTUR
un any d ’oportunitats



dimarts 17 de març
de 9 a 12 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

MANIPULADOR/A D’ALIMENTS
Formació en manipulació d’aliments, al·lèrgies i 
intoleràncies alimentàries. Adquisició de correctes 
pràctiques d’higiene, continguts sobre canvis 
normatius i/o tecnològics, coneixement de mesures 
preventives i bones pràctiques en gestió d’al·lèr-
gens i aprenentatge de criteris relacionats amb la 
informació al consumidor i l’etiquetatge.

dimecres 18 de març
de 9 a 12 h

Casa de Cultura Agustí Sardà
Mont-roig

GRATUÏT > Sense fiança

3
hores

CURSOS

* 

21 d’abril al 9 de juny 

dimarts i dijous de 18 a 20 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

GRATUÏT > Fiança 60€

Adquisició d’habilitats i destreses que permetin 
resoldre situacions conflictives amb la màxima 
eficàcia. Comprensió de la naturalesa dels conflictes, 
anàlisi dels punts de conflicte que poden sorgir en 
empreses i organitzacions, optimització d’habilitats 
de comunicació, ús d’estratègies adequades en la 
gestió de conflictes i aprenentatge de tècniques de 
mediació i negociació. 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Curs subvencionat pel Consorci per la Formació Continua de Catalunya. 
Mínim 16 alumnes (70% actius i 30% aturats). 

* 

30
hores

3 d’octubre al 22 de novembre

dissabtes i diumenges 
de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja  

Consultar preus > Sense fiança 

Títol que habilita el registre al ROPEC, necessari per 
treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives 
que organitzin els consells esportius, els ajuntaments, 
els patronats municipals, els centres educatius, les 
AMPA i altres entitats esportives. També es podrà 
treballar en casals, estades i campus esportius.

Requisits > Tenir mínim 16 anys i el certificat d’ESO 
o equivalent.  Mínim 20 alumnes

Aquest curs forma part d’un programa de formació 
per a joves de fins a 30 anys,  
per promoure l’ocupació d’aquest col·lectiu.

MONITOR/A D’ACTIVITATS DE
DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU 

* 

250
hores

L'Ajuntament subvenciona 
el 50% del cost del curs. 

100 h lectives 
150 h pràctiques

15 d’abril al 25 de maig

Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres de 18.30 a 20.30 h

Casa de Cultura Agustí Sardà
Mont-roig

GRATUÏT > Sense fiança

24 de març al 19 de maig 

dimarts i dijous de 18 a 20 h

L�Espai. Av. Màlaga 32
Miami Platja 

GRATUÏT > Fiança 60€

Millora i perfeccionament del nivell de francès de 
l'alumnat, enfocat en tasques d’atenció al públic. 
Adquisició de coneixements de gramàtica, expressions
i lèxic.  Pràctica de la comprensió oral i la pronunciació 
per poder treballar en un establiment comercial. 

Abans d'iniciar el curs es realitzarà una prova per 
definir el nivell del grup.

FRANCÈS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC     
30
hores

45
hores

Curs adreçat a persones adultes que no entenen ni 
parlen català o que coneixen només alfabets diferents 
del llatí. L’objectiu és que puguin resoldre les necessi-
tats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Està previst organitzar el mateix curs al juny 
a Miami Platja

* 

21 de setembre al 30 de novembre

dilluns i dimecres de 15 a 17 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

GRATUÏT > Fiança 60€

MÀRQUETING DIGITAL
I XARXES SOCIALS
Coneixement d’estratègies per potenciar la imatge 
personal, el negoci o el perfil a les xarxes socials, 
amb la finalitat de promocionar-se tant en l’àmbit 
professional com personal. 
Tècniques d’edició de foto i vídeo i eines per a la 
publicació de continguts. 

10 de novembre al 15 de desembre

dimarts i dijous de 9 a 12 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

GRATUÏT > Fiança 60€

INFORMÀTICA BÀSICA
Adquisició de coneixements bàsics d’informàtica. 
Treball inicial en sistemes operatius i Internet. 
Aprenentatge de les funcions bàsiques de programes 
com Word i Excel. 

Aquest curs forma part d’un programa de formació per 
a persones de 45 anys o més, per promoure l’ocupació 
d’aquest col·lectiu.

26 i 27 de maig 

dimarts i dimecres de 9 a 14 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

PREU 65€ >  Sense fiança

Capacitació de l'alumnat en els procediments de 
treball i en les normes de seguretat relatives al marc 
legislatiu d’aplicació en la utilització del carretó 
elevador frontal i retràctil, apiladora, traspalés i 
recull de comandes, segons la Norma UNE 58451. 

Pràctiques 27/05 > Instal·lacions de l'empresa 
Motivacció Formació a Les Borges del Camp

CONDUCCIÓ DE CARRETÓ ELEVADOR
10
hores

L'Ajuntament subvenciona 
el 50% del cost del curs. 

30
hores

CATALÀ “Ep! Escolta i parla”   

23 de març al 25 de maig

dilluns i dimecres de 17.30 a 20 h

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja 

GRATUÏT > Fiança 60€

VETLLADORA ESCOLAR 

Formació com a monitora d’infants amb necessitats 
educatives especials. Coneixement de les funcions per a 
l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials (NEE). Aprenentatge de tècniques d’higiene 
personal, cura, mobilitat, etc. Adquisició de nocions 
sobre l’organització, la normativa i el funcionament 
d’un centre educatiu. 

40
hores

Aquest curs forma part d’un programa de formació per a dones, per promoure l’ocupació 
d’aquest col·lectiu. 

* 

40
hores

DONES

* 

JOVES

+45anys


