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CURSOS

Capacitació de l’alumne/a 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 i transpalet elèctric i manual, segons la 
Norma UNE 58451.

Del  7 a l ’ 11 de  
novembre

De  di l luns a divendres 
de  9 a  14 h 

Preu: 30,00€

CONDUCCIÓ DE CARRETÓ ELEVADOR 25 hores

Formació com a monitor/a de menjador escolar. Adquisició 
de coneixements sobre la normativa reguladora dels 
menjadors escolars. Aprenentatge de recursos per al temps 
de descans, tècniques de mediació  i resolució de conflictes.

Del 4  de novembre a l 
3  de desembre

Divendres de  16 a  20 h  i  
dissabtes de  10 a  14 h 

Preu: 60,00€*Curs subvencionat pel departament de Joventut.

Es proporcionaran els coneixements específics del manteniment 
de piscines d’ús públic, perquè els/les professionals responsables 
tinguin la capacitat suficient per poder complir les exigències de 
la normativa actual sobre les normes sanitàries aplicables a 
piscines d’ús públic.

Del 21 d’octubre  a l  
4 de  novembre

Divendres  
de 9  a 14  h  

Preu: 30,00€

MONITOR/A DE MENJADOR 40 hores

VETLLADOR/A ESCOLAR 40 hores

Formació com a monitor/a 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.

Del  21 de  novembre 
a l 2 de  desembre

De  9 a  13 h 

Preu: 60,00€

SEGURETAT ALIMENTÀRIA PER A MONITORS/ES  3 hores

Curs dirigit a monitors/es i responsables de menjador per tal 
d’actualitzar els continguts dels canvis normatius i/o 
tecnològics en termes de seguretat alimentària.

17 de  desembre

De  10 a  13 h 

Preu: Sense cost
per l 'usuari/ària

OPERADOR/A DE PISCINES 15 hores

*L’Ajuntament subvenciona una part del cost de tots els cursos formatius.



TALLERS

AULA MENTOR

Tens fins a 200 cursos per triar!

L’aula Mentor és un programa de formació en línia que compta amb més 
de 200 cursos i que està impulsat pel Ministeri d’Educació i Formació 
Professional .  Només necessites accés a internet i ganes de formar-te! 

www.aulamentor.esConsulta l’oferta 
formativa completa a:

“BONA I MALA PRAXIS EN LA GESTIÓ D’APLICACIONS TURÍSTIQUES” 

“INSTAGRAM PER A EMPRESES”

“COM FER “REELS” PER MAXIMITZAR L’IMPACTE DEL TEU NEGOCI?” 

“GESTIÓ DE RESSENYES ON-LINE DEL TEU NEGOCI” 

26 d’octubre De  19 a  21 h

9 de novembre De  19 a  21 h

23 de novembre De  19 a  21 h

A càrrec del Sr. Jaume Boldú 19 d’octubre De  19 a  21 h

*Tots els tallers es duran a terme a les oficines de l’Espai (Av. Màlaga, 32 de Miami Platja)
INSCRIPCIONS TALLERS:  Trucant al 977  172  527 o bé a promocio@mont-roig.cat

A càrrec del Sr. Jaume Boldú

A càrrec del Sr. Jaume Boldú

A càrrec del Sr. Xavier Gratacós



ORGANITZA COL·LABORA

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul · lar o posposar algun dels cursos oferts 
si el nombre de persones inscrites és inferior a 10 alumnes.

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 web: www.mont-roig.cat

CONDICIONS 

PREINSCRIPCIONS CURSOS
Les preinscripcions als cursos es poden fer trucant al 
977 172 527 o enviant un correu electrònic a 
promocio@mont-roig.cat , indicant el curs i les dades de 
contacte.

SERVEI D’AUTOBÚS GRATUÏT 

Per assistir als cursos, les persones q ue ho desitgin podran fer ús del servei 
ordinari d’autobús municipal de forma gratuïta, prèvia petició a la Regidoria 
d’ Impuls Econòmic i Ocupació.

INSCRIPCIONS CURSOS

PREFERÈNCIES DE MATRICULACIÓ 
Tindran preferència de matriculació les persones aturades, les persones joves 
(18 a 35 anys), les dones i les persones ma jors de 45 anys, segons determina el 
Pla Estratègic Mont-roig del Camp 2020-2030.

L’Ajuntament comunicarà a l ’interessat/da l ’acceptació de la 
preinscripció. Llavors caldrà fer la inscripció formal a través del Registre 
d’Entrada de les OMAC o a través de la Seu Electrònica de l ’Ajuntament: 
https://mont-roig.eadministracio.cat/info , ad juntant el justificant de 
pagament del curs.

MÉS INFORMACIÓ

977  172  527
promocio@mont-roig.cat
www.mont-roig.cat

Regidoria d’Impuls 
Econòmic i Ocupació 
(L’Espai) Av. de Màlaga, 32
Miami Platja


