
Inscriu-te! 
- Presencialment a La Molinada: 
  Avda.Prat de la Riba, 27 de Pallejà.
- O bé al següent enllaç: pre-inscripció a cursos 

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    

EINES 
PER AL TEU

FUTUR

La Molinada Av. Prat de la Riba, 27 . Pallejà                                                                                                                          Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Organitza: Amb el suport de:

Formació subvencionada adreçada 
prioritàriament a persones en situació d'atur 

Programació del 3er quadrimestre de 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxzo1fsvmCHydH7rGkAPWvtPN5-tFd1XlM2EHVj9bNXZoXQ/viewform


COOPERACIÓ D' IMPACTE
Cooperació d’alt impacte amb empreses del
meu entorn.
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Introducció al control numèric (50 h)
Formació presencial al Molí dels Frares de

Sant Vicenç dels Horts

 

Sessions d'aprenentatge sobre l'utilitat del control
numèric, l'ús d'emulador informàtic, programació de
maquinària i  tipus de programació.

Dilluns, dimecres i dijous del 20 de setembre al 14
d'octubre.        Horari: de 15.50 a 20.00h 

NETWORKING EMPRESARIAL

 

La data límit d’inscripció per a les formacions serà el mateix dia d’inici del
curs, si hi ha places disponibles i sempre que es compleixin els requisits.

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Formació en LinkedIn (10 h) 
Formació en línia

 

Potencia la recerca i contactes amb 
 LinkedIn amb elements clau com
l'encapçalament, les possibilitats
multimèdia, les fotografies, les aptituds o
els mèrits.

22 i 29 d'octubre de 2021
Horari: 9 - 14h     

POTENCIA LA TEVA RECERCA DE FEINA

Manipulació d'aliments (5 h)

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: 18/10/2021               Horari: 9 - 14h             Dilluns

Dies: 3 i 10 de novembre
Acció subvencionada per la Diputació de Bcn/Teixit Productiu.

COMPETÈNCIES PER L'OCUPACIÓ

Formació adreçada a persones en situació d’atur que desitgin
conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al
mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències més
demandades  per les empreses.

Dies: 20, 21, 24, 29 i 30/09 i 1, 5, 6, 8, 13, 14 i 15/10          
Horari: 9.15h - 12.15h              36 hores 

 

Mercat de treball
Preparació d'entrevistes i 
Actitud vers la recerca de feina

Sessions grupals de millora de l'ocupabilitat sobre: 

16, 23 de Novembre i 14 de Desembre 
Horari: de 10h a 12h

QUÈ PUC FER PER A SER EL PRIMER SELECCIONAT EN UN
PROCÉS DE SELECCIÓ?

INFORMÀTICA 


