
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

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 2on quadrimestre de 2021



SESSIONS SOBRE ELS DRETS LABORALS DEL RÈGIM 
DE TREBALL A LA LLAR I CURES A DOMICILI

 
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.
 

Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (450 h)
Formació en línia

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Activitats Auxiliars de magatzem (250 h)
Formació en línia

 Els certificats de professionalitat es desenvoluparan de dl a dv, de 9 a 14 h, en format online.
OFERTA DE FORMACIÓ ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT A PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ

INFORMÀTICA / TIC

Preparació ACTIC Mitjà (25 h)
Formació en línia

 

Curs que ajuda a aprovar amb èxit la prova de nivell mitjà ACTIC i
obtenir la certificació acreditativa de la competència digital

Dies: 12, 14, 16, 19, 21 i 23 d’abril de 2021   Horari: 9 - 13h

ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA
Reconstruint el nostre objectiu laboral (18h)
Formació presencial

 

La situació actual d’atur fa que sentim manca
d’autoconfiança, falta d’idees, de motivació i d’il·lusió. 
Això es fa evident a l'entrevista. Us ajudem a redescobrir el
vostre potencial professional, construint el futur laboral

Del 8/04/2021 al 13/05/2021      Horari: 9.30-12.30h                Dijous
 

Habilitats Comunicatives (30h)
Formació en línia 

Adreçat exclusivament a alumnes de FOAP (SOC)

Del 19/04/2021 al 28/04/2021 
Horari:  9 - 12h            De dilluns a dijous 

Manipulació d'aliments (5h)
Formació en línia 
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: 07/06/2021               Horari: 9 - 14h                        Dilluns
 

Drets laborals, riscos en el lloc de treball,
estrangeria, relacions amb la família i
transferència d’habilitats (10h)
Formació presencial

5/05, 7/05, 12/05, 21/05 i 28/05  de 10 a 12h
 

CERTIFICATS PROFESSIONALITAT (SOC)

17 de Maig de 2021      Horari:  9 - 14h       De dilluns a divendres 

1 de Juliol de 2021        Horari:  9 - 14h           De dilluns a divendres 

Iniciació al Word (25 h)
Formació presencial

 

Aquest curs prepara els/les participants per tal d’afavorir la seva
competència digital i assolir la suficient habilitat en la utilització del
Word a nivell inicial

Del 30/03/2021 al 27/04/2021
Horari: 2 grups - 9.30-11.45h o 12-14h    Dimarts 

Quins tràmits puc fer amb el Certificat Digital?  (6 h)
Formació en línia

Com conèixer les utilitats del certificat digital (IdCAT) i els diferents
tràmits telemàtics amb l’Administració pública

Dies: 7, 8 i 10 de juny de 2021               Horari: 12 - 14h


