INSCRIPCIONS:
La sol·licitud d’inscripció es pot presentar a través de:
· L’oficina de l’Espai
· El 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.

MONT-ROIG – MIAMI PLATJA

Per poder superar els cursos i obtenir el certificat d’assoliment de continguts, s’ha
d’assistir a un mínim del 80% de les hores lectives.

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.

Segon
semestre
2019

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 I TALLERS FORMATIUS
Cursos
Conversa d’anglès in situ

Tallers formatius
Monitor/a de menjador i de
transport escolar

30

hores

35

hores

• Conèixer la normativa que regula el menjador escolar i
el marc jurídic del transport escolar.
• Adquirir un ventall de recursos per al temps de descans
(jocs, tallers, lectura...).
• Conèixer el desenvolupament de l’infant i l’adolescent.
• Adquirir tècniques de mediació i resolució de
conﬂictes.
• Conèixer les tècniques d’atenció sanitària en el
transport escolar.
23 de setembre - 20 de novembre
Dilluns i dimecres
de 18 a 20 h
Aula TIC. Centre Polivalent
Miami Platja
Gratuït. Sense fiança

NOU WEB DE LA
BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL

• Desenvolupar competències lingüístiques
simulant situacions que poden succeir en el món
laboral.
• Millorar la comprensió en l’escolta de la llengua, la
gramàtica, el vocabulari comercial emprat en el món
dels negocis i la pronunciació, mitjançant tècniques
d’aprenentatge útils.
• Practicar l’anglès oral i guanyar conﬁança a l’hora
d’expressar-se amb la supervisió del professor/a, en
llocs diferents com ara, un supermercat, un bar, una
biblioteca, etc.

Posa’t al dia amb la
tresoreria de la teva empresa!

Kit bàsic per construir una
marca valuosa

2

hores

El control i seguiment de la tresoreria és una de les tasques
més importants que s’han de fer en el dia a dia de les PIMES.
En aquest taller desenvoluparem conceptes i idees com ara:
• El pressupost de tresoreria: previsió dels diners
disponibles i gestió dels cobraments i pagaments.
• La negociació dels deutes amb clients i proveïdors.
• La recerca de ﬁnançament intern/extern i els productes
bancaris.
• La necessitat d’automatitzar processos per optimitzar la
gestió de la tresoreria.

2

hores

Avui en dia en un mercat tan competitiu i globalitzat,
diferenciar-se pot ser complicat. Tenir una marca personal
et pot convertir en l’elecció correcta per als teus clients. En
aquest taller t’ensenyarem aspectes com:
• Quins són els pilars d’una marca personal?
• Com es pot aconseguir la ﬁdelització personal i de
marca?
• Què fa que els clients prenguin la decisió de recomanar
un producte o un servei?
• Consells pràctics per vendre la teva marca personal.

Dimarts, 1 d’octubre

Dimecres, 6 de novembre

De 19.00 a 21.00 h

De 19.00 a 21.00 h

L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja

Ponent: David Villa

Ponent: William Aldana

Gratuït. Sense fiança

Gratuït. Sense fiança

3 d’octubre - 21 de novembre
Dimarts i dijous
de 18 a 20 h
L’Espai (classes itinerants)
Miami Platja
Gratuït. Sense fiança
Prova de nivell: Abans d’iniciar el curs es
realitzarà als aspirants una prova per tal
de defi nir el nivell del grup.

La Regidoria d’Impuls Econòmic
i Ocupació de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp ha posat
en marxa un nou web de gestió
de la Borsa de Treball Municipal,
més àgil i modern, que facilita
l’accés i millora el servei a les
persones que busquen feina
i a les empreses que cerquen
personal.

Aprèn a optimitzar temps, energia i altres recursos a la cuina
Adquirir hàbits eﬁcients a la cuina ens pot ajudar a estalviar temps i diners.
En aquest taller tindrem en compte aspectes com ara:
• La correcta manipulació dels aliments i l’etiquetatge, com a base per la
qualitat del producte ﬁnal.
• L’estalvi d’energia a la cuina.
• Com organitzar la cuina funcionalment i estèticament.
• Com treure partit de la il·luminació de la teva cuina.
• Com aproﬁtar les cuines petites i amb poc espai.

Hi pots accedir a:
borsadetreball.mont-roig.cat
A més, tens a la teva disposició el
CLUB DE FEINA, un espai adreçat a
les persones que busquen feina, on
es posen a l’abast dels interessats/
ades les eines i els recursos per
facilitar la recerca activa de feina.

2

hores

Dimarts, 3 de desembre
De 19.00 a 21.00 h
L’Espai, Av. Màlaga, 32
Miami Platja
Ponent: Jose Ignacio Rodríguez
Gratuït. Sense fiança

CLUB DE FEINA DE MIAMI PLATJA
L’ESPAI Centre de Treball Compartit
Av. de Màlaga, 32 de Miami Platja
Tel. 977 172527
promocio@mont-roig.cat
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 h
CLUB DE FEINA DE MONT-ROIG
Biblioteca de Mont-roig del Camp
C. M. de Déu de la Roca, 5 de Mont-roig
Tel. 977172527
promocio@mont-roig.cat
Horari: Cada dimecres de 9 a 12 h

