
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2n QUADRIMESTRE 2018 
 
 
 
 

EINES PER 
 

AL TEU FUTUR 
 
 
 

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. La Molinada 
 
 
 
Organitza 

INSCRIPCIÓ 

OBERTA 

ABRIL 



Iniciació al Word (27 hores) 
Curs orientat a l’aprenentatge i la pràctica del processador de textos per a crear, formatar i  
presentar informació i textos.  
Del 12/04/2018 al 10/05/2018   Dimarts, dimecres i dijous    
Horari: dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h    
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 

 
 

 
Iniciació a la informàtica (30 hores)  
 Curs orientat a l’aprenentatge i la pràctica de l’ordinador i l’ús dels programes més utilitzats.  

         Del 07/05/2018 a l’11/06/2018                     Dilluns i divendres 
         Horari: dilluns de 9.30 a 11 h i divendres de 9.30 a 12.30 h                             

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

     places disponibles. 

 

 
 

       Full de càlcul Excel Nivell Inicial (34 hores) 
 
Aprenentatge i tractament de les possibilitats del full de càlcul, segons nivell resultant del grup. 
Del 15/05/2018 al 19/06/2018                         Dimarts, dimecres i dijous  
Horari: dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h  

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

                disponibles. 

 
 

Ofimàtica general (34 hores) 
Aquest curs prepara els participants per tal d’afavorir la seva competència digital i assolir la 
suficient habilitat en la utilització de programes de gestió i Internet. 
Del 20/06/2018 al 26/07/2018   Dimarts, dimecres i dijous 
Horari: dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h    
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 
 

 

 
Potencia la teva idea de negoci introduint la gamificació.  
L’objectiu de les sessions és que el participant conegui i practiqui jugant amb les dinàmiques i 
mecàniques dels jocs, per introduir la gamificació en la seva idea de negoci, on podrà aconseguir 
diferents motivacions, participació, interès i fidelització tant de clients, com de treballadors. 
 
Del 25/06/2018 al 26/06/2018  Dilluns i dimarts   
Horari: de 9 a 13 h    
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 
 
 
 

Preinscripcions obertes 
 
 

       CONVOCATÒRIA FOAP 2017 
 

ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA 
 
Utilitzar el teu smartphone en la recerca de feina 
El curs pretén utilitzar i seleccionar els canals més potents per on circulen les ofertes  
de feina, desenvolupar accions de recerca de feina a través d'aquests canals i  
optimitzar aquells que són més adients al meu perfil. 
 
Del 06/04/2018 al 13/04/2018  Horari: de 9.15 a 12.15 h 
Divendres 
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 
Practica la venda de tu mateix a través de l’elevator pitch 
Durant el curs els participants podran estructurar una presentació breu de la trajectòria professional,  
identificar punts de valor, i aconseguir així fer una candidatura més atractiva i captar l’atenció  
del seleccionador. 
 
Dia 27/04/2018    
Horari: de 9.15 a 13.15 h 
Divendres 

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

 
Sortides laborals de... 
Cada professió té unes sortides laborals més o menys definides.  
Monogràfic per a fer una recerca de feina adaptada als perfils dels participants.  
Té l’objectiu de conèixer les sortides laborals específiques i genèriques actuals de cada professió  
i les vies d’accés a les oportunitats laborals específiques. Assolir una cerca de feina dirigida cap 
a la professió amb més seguretat. Descripció de la professió. Canals per arribar a l’oferta publicada 
 i l’oferta no publicada. 
 
Dia 04/05/2018    
Horari: de 9 a 14 h 
Divendres 

     La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 
Com superar una dinàmica de grup amb èxit 
Conèixer una dinàmica de grup com a eina de selecció, saber quan s’utilitza i desenvolupar  
les competències necessàries per superar amb èxit aquesta tècnica de selecció. 
Què aporta de diferent la dinàmica de grup i quin valor afegit té. Aspectes clau d’èxit per a superar  
una dinàmica de grup. Explorarem i practicarem diferents exemples de dinàmiques de grup. 
 
Dia 18/05/2018    
Horari: de 9.15 a 13.15 h 
Divendres 

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

 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA  

 

INFORMÀTICA 

Manipulador/a d’aliments (5 hores) 
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 25/05/2018 
Horari: de 9.00 a 14.00 h  
Divendres 
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 

ÀMBIT DENOMINACIÓ 
DURADA 
HORES 

Neteja 
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals 150 

Magatzem i logística Activitats auxiliars de magatzem 170 

 EMPRENEDORIA, EMPRESA I COMERÇ  


