
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informa-te’n! 

 

Per a més informació, pots posar-te en contacte 
amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
al telèfon 93 663 15 40 o enviar un correu electrònic 
a adel.palleja@palleja.cat 
 

Les persones interessades heu de formalitzar la sol·licitud a 
les instal·lacions de La Molinada 
 

 

 

La Molinada Av. Prat de la Riba, 27 · Tel. 93 663 15 40 
 

 

 

Amb el suport de 
 

 

 

   FORMACIÓ ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT 
 

A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS SUBVENCIONATS I AMB TITULACIÓ 
 

CURSOS PRÀCTICS PER A L’ORIENTACIÓ LABORAL 
 

 

      PROGRAMACIÓ DEL 4r TRIMESTRE DE 2020 
 

 

 

 

EINES PER 
 

AL TEU FUTUR 
 

 

 

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. La Molinada 
 

 

 
Organitza 
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Prepara't per l'ACTIC (II) (25 h). Formació presencial. 
L’objectiu general del taller és oferir una guia d’estudi i preparar els continguts que s’inclouen 
en el certificat ACTIC nivell 2 per tal que l’aspirant sigui capaç de superar la prova d’acreditació 
ACTIC. 
Del 14/09/2020 al 25/09/2020   Dilluns, dimecres i divendres 
Horari: de 9.00 a 14.00 h 
Prepara't per superar la certificació MOS WORD (25 h). Formació en línia  
Facilitar als/a les assistents eines i recursos per a superar la certificació Microsoft Office 
Specialist Word. Treballar les tècniques per a resoldre les preguntes de l’examen. Practicar amb 
simulacions d’examen. L'objectiu és acreditar de manera oficial les habilitats adquirides en Word 
2010 de cara al mercat laboral, destacant de manera competitiva. La possessió d'un títol de 
MOS garanteix a empreses i institucions que la persona té un nivell de competència professional 
alt en el maneig de Word 2010. 
Del 13/10/2020 al 29/10/2020   Dimarts i dijous 
Horari: de 15.30 a 19.30 h 
Quins tràmits puc fer amb el Certificat Digital? (6 h). Formació en línia  
L'objectiu d'aquesta activitat és el d’explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat 
de Catalunya idCAT perquè les persones en situació de recerca de feina es beneficiïn del seu ús, 
contribuint així a la seva formació digital que sens dubte els ajudarà a ser més competitives. 
Del 22/10/2020 al 23/10/2020   Dijous i divendres 
Horari: de 9.30 a 12.30 h 
 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles sempre que es compleixin els requisits. 

EMPRESA, COMERÇ I EMPRENEDORIA 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA 
 
   
Room Scape: Entrenem la selecció grupal (4 h). Formació presencial. 
 
Experimentar en primera persona diferents dinàmiques de selecció grupal i conèixer les 
competències que les empreses avaluen en els/les candidats/tes a l’hora de fer un procés de 
selecció. Analitzant comportaments de la dinàmica. 
Dia: 21/09/2020  Horari: de 10 a 14 h  Dilluns 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 

Practica la venda de tu mateixa a través de l'Elevator Pitch (4 h). Formació 
presencial. 
 
Incorporar l’Elevator Pitch al currículum, estructurant una presentació breu de la nostra trajectòria 
professional, treballant el nostre objectiu i identificant punts de valor, per aconseguir fer la candidatura 
més atractiva i captar l’atenció dels/de les seleccionadors/es. 
Dia: 23/09/2020  Horari: de 9.15 a 13.15 h  Dimecres 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 

On vas amb aquesta edat buscant feina? (16 h). Formació presencial. 
 
La situació actual d’atur fa que hi hagi persones més grans de 45 anys aturades de llarga durada, i aquest 
fet ha provocat una manca de confiança en elles mateixes, falta d’idees, i de vegades de motivació i 
il·lusió que es fan evidents a l'entrevista. Us ajudem a redescobrir el vostre potencial professional i a 
reconstruir el futur professional. 
Dia: del 6 al 9 d’octubre         Horari: de 9.30 a 13.30h                    De dimarts a divendres 
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 
 
 
 
 

Cooperació d'alt impacte amb les empreses del meu entorn (8 h). Formació 
presencial. 
Sensibilitzar les empreses de la necessitat de fer Networking i cooperar amb les empreses del seu  
entorn, per tal de generar noves oportunitats de negoci. 
  
Del 18/09/2020 al 22/09/2020 Horari: de 9.30 a 13.30 h Divendres i dimarts 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 

 

 

Comerç amb futur: crea un punt de venda guanyador (8 h). Formació presencial. 
Conèixer els recursos i aprendre a utilitzar les eines de màrqueting més adequades pels punts de venda. 
Convertir l’espai de vendes en un lloc d’experiències agradables de compra i fidelització dels clients  
i clientes. 
 
Del 16/11/2020 al 19/11/2020      
Horari: 16 i 17 de les 14 a les 17 h, i 19 de 15  a 17 h              Dilluns, dimarts i dijous 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 
Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir  
sancions d'Hisenda (4 h). Formació en línia  
L’objectiu és resoldre dubtes sobre partides de despeses i partides d’IVA suportat que es poden deduir,  
segons la llei. Posant l’accent en les partides que generen controvèrsia.  
 
Del 30/11/2020 a l’1/12/2020     
Horari: de 15  a 17h                  Dilluns i dimarts  
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 

Manipulador/a d’aliments (5 h). 3 convocatòries. Formació presencial. 
Formació adreçada a persones que tenen interès per desenvolupar la seva activitat laboral 
en el sector alimentari (elaboració, preparació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució 
i venda al públic). 
Dia: 21/09/2020  Horari: de 9 a 14 h  Dilluns 
Dia: 19/10/2020  Horari: de 9 a 14 h  Dilluns 
Dia: 23/11/2020  Horari: de 9 a 14 h  Dilluns 
 

La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 

INFORMÀTICA 

           
          Formació presencial 

DENOMINACIÓ 
DURADA 
HORES 

Activitats Auxiliars de Magatzem. Octubre 2020 250 
Atenció sociosanitària a les persones dependents 
en institucions socials. Octubre 2020. Finançament 
Obra Social La Caixa i Ass. Treballadors/res Familiar de Catalunya. 

450 

La formació dels certificats de professionalitat es desenvoluparan de dilluns a divendres en l’horari 
de 9.00 a 14.00 h. 
 
OFERTA DE FORMACIÓ ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT A PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ.  
 
La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles sempre que es compleixin els requisits. 

CERTIFICATS PROFESSIONALITAT 

Aforament màxim  per a les formacions presencials: 12 alumnes. Es prendran  les 
mesures de seguretat corresponents. 


