INSCRIPCIONS:
La sol·licitud d’inscripció es pot presentar a través de:
· L’oficina de l’Espai
· Al Registre d’Entrada de les OMAC
· La Seu Electrònica de l’Ajuntament

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

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

MONT-ROIG – MIAMI PLATJA

Els tallers formatius i les master class estan exempts de fiança.
Una vegada la Regidoria d’Impuls Econòmic confirmi la inscripció, l’usuari/ària
disposarà de 7 dies per efectuar l’abonament de la fiança al número de compte
corrent que se li facilitarà.
En finalitzar la formació, si s’ha assistit a un mínim del 80% de les hores del curs,
l’usuari/ària podrà sol·licitar el retorn de la fiança.

SERVEI D’AUTOBÚS GRATUÏT
Per assistir als cursos, l’alumnat que ho desitgi podrà 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 i Ocupació
Av. de Màlaga, 32, Miami Platja. Tel. 977 172 527
promocio@mont-roig.cat
www.mont-roig.cat
Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

Forma’t!

CURSOS, TALLERS FORMATIUS
I MASTER CLASS
Cursos

Fotograﬁa

Tallers formatius
Master class

Controlador/a d’accés
Capacitar a l’alumnat per obtenir
l’habilitació de personal de control
d’accés de la Generalitat de Catalunya.

60

hores

60

Instagram per a empreses

hores

Formació en suport a les persones
dependents i en l’organització d’activitats
quotidianes, tècniques bàsiques d’higiene
personal, de comunicació i de primers auxilis.

6

hores

Aprendre les tècniques bàsiques de
fotografia utilitzant el mode manual
per obtenir imatges de qualitat i donar a
conèixer el teu ofici, producte o establiment.

Conèixer eines i tècniques que
permeten fer publicacions efectives i
que serveixen per transmetre imatge de
marca i valors empresarials.

Abril:
3, 4, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 29 i 30
Maig:
6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 i 17

De 19.00 a 21.00 h
L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

De 09.30 a 12.30 h

Jaume Boldú

14 de març - 28 de març

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja

Gratuït. Sense fiança

Dijous de 14.00 a 16.00 h

Gratuït. Fiança 60 euros

L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 16.00 a 20.00 h

El curs inclou pràctiques en botigues reals

Creació de cartes i menús
Tècniques d’aparadorisme
Tendències per crear aparadors
visualment atractius i donar informació
ràpida, neta i directa als vianants.

Gratuït. Fiança 30 euros

Gratuït. Fiança 60 euros

2

hores

Millorar la imatge de l’establiment
de restauració i aprendre a comunicar
amb claredat els productes que
s’ofereixen.
Dimecres, 3 d’abril

De 14.00 a 16.00 h

De 19.00 a 21.00 h

Master class impartida en un aparador
d’una botiga de Miami Platja.

L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

Dimarts, 2 d’abril

Imprescindible inscripció prèvia.

Andrea Lacal

De 9.30 a 12.30 h

Andrea Lacal

Gratuït. Sense fiança

Gratuït. Sense fiança

12 de març - 28 de març

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja

Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h

Gratuït. Sense fiança

3

hores

Ajudant/a de cuina
Ofereix capacitació professional
per a l’adquisició de coneixements
teòrics i pràctics sobre funcionament i
preparació del servei de cuina.

30

hores

Formació en manipulació d’aliments,
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Tècniques d’aparadorisme

2 d’abril - 4 d’abril
Dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de
Cambrils
Gratuït. Fiança 30 euros

Manipulador/a d’aliments

3

hores

Formació en manipulació d’aliments,
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

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.

Dijous, 4 d’abril

Places limitades: 15 persones

Gratuït. Sense fiança

De 9.30 a 12.30 h
Casa de Cultura Agustí Sardà
Mont-roig

Tendències per crear aparadors
visualment atractius i donar informació
ràpida, neta i directa als vianants.

2

hores

Dimecres, 27 de març

2

hores

Dimecres, 6 de març

Manipulador/a d’aliments

2

hores

Dimecres, 27 de febrer

4 de març - 29 de març

Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja

Atenció sociosanitària a
persones al domicili

Bona i mala praxi en la gestió
d’aplicacions turístiques

2

hores

Aprendre a gestionar de manera clara i
eficient les aplicacions més importants del
sector turístic i evitar els errors més comuns.

De 14.00 a 16.00 h

Dimecres, 8 de maig

Master class impartida en un aparador
d’una botiga de Mont-roig.

De 19.00 a 21.00 h

Imprescindible inscripció prèvia.

L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

Andrea Lacal

Jaume Boldú

Gratuït. Sense fiança

Gratuït. Sense fiança

