AJUNTAMENT DE ROSES

PROGRAMA
FORMACIÓ
TARDOR
2017
Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica

INSCRIPCIONS
CURSOS
COM INSCRIURE’S ALS CURSOS DE:
- IDIOMES
- JARDINERIA I MANTENIMENT DE PISCINES
- ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
- TALLERS D’EMPRENEDORIA I CREACIÓ D’EMPRESES

LLOC: Al SAC, Servei Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses.
plaça Catalunya 12, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

IDIOMES CURSOS DE FRANCÈS, ANGLÈS i ALEMANY
Nivell inicial A1 (sense coneixements previs)
Adreçats a persones que vulguin assolir uns coneixements mínims per poder desenvolupar tasques d’atenció al públic en l’àmbit laboral (comerç, restauració, allotjament)
ALEMANY NIVELL A1 (40 h)
Lloc: Ca l’Anita, c/ Sant Isidre 2
Horari: Dimarts, dijous, i divendres alterns de 9.30 a 11.30 h
Dates: del 17 d’octubre al 12 de desembre de 2017
FRANCÈS NIVELL A1 (40 h)
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica, c/ Madrid 1
Horari: Dilluns, dimecres, i divendres alterns de 19 a 21 h
Dates: del 16 d’octubre a l’11 de desembre de 2017

VIA WEB: inscripcions.roses.cat
ANGLÈS NIVELL A1 (40 h)
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica, c/ Madrid 1
Horari: Dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 h
Dates: Del 16 d’octubre a l’11 de desembre de 2017
PREU
Preu inscripció general: 65 €
Preu inscripció reduïda (1): 30 €
Preu inscripció exempció (2): 0 €
(1) Per a persones desocupades i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat. Cal presentar el full de Renovació de la Demanda d’Ocupació de l’Oficina de Treball de la Generalitat i es comprovarà d’ofici la situació de desocupació.
(2) Joves de 16 a 29 anys que estiguin inscrits al Programa Garantia Juvenil. Cal presentar el Certificat d’inscripció al
Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil expedit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

DATES D’INSCRIPCIÓ
Del 12 de setembre al 6 d’octubre. Places limitades. En cas que quedin vacants es podrà ampliar el termini d’inscripcions fins exhaurir les places

CURS DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE PISCINES (155 h)
Adreçat a joves de 16 a 29 anys inscrits al Programa Garantia Juvenil*

CURS ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (90 h)
Adreçat a qui vulgui treballar en institucions d’atenció a dependents

Adreçat a joves de 16 a 29 anys inscrits al Programa Garantia Juvenil*
Hores de formació: 90 hores de formació específica en jardineria i 65 hores
en ocupabilitat i habilitats socials.

Adreçat a persones que vulguin treballar en institucions d’atenció a persones
dependents (residències de gent gran)

DATES i HORARI
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dates: del 18 d'octubre al 30 de novembre de 2017
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica, c/ Madrid 1
Curs 100% subvencionat
DATES DE PRE-INSCRIPCIÓ
Del 12 al 29 de setembre. Places limitades. En cas que quedin vacants es podrà
ampliar el termini de pre-inscripcions fins exhaurir les places. Cal presentar
Certificat d'inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
*REQUISITS PER INSCRIURE’S AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
- Tenir entre 16 i 29 anys.
- Estar buscant feina i no participar en cap acció formativa ni educativa.
- On inscriure’m al Programa de Garantia Juvenil:
CAR Jove de Roses, avinguda Gran Via de Pau Casals, 39-45 de Roses.
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.

L'FSE inverteix en el teu futur

REQUISITS
- Tenir entre 16 i 65 anys.
- Estar inscrit a l’OTG com a demandant de feina o millora de feina.
- Tenir algun d’aquests títols*:
· Títol de graduat en educació secundària.
· Certificat de professionalitat de nivell 2 o un certificat de professionalitat de nivell 1
de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
· Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver
superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
· Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
(*) En cas que no tenir la titulació requerida, serà obligatori fer una prova de competències bàsiques
(prova de matemàtiques i de llengua catalana o castellana).

LA FORMACIÓ INCLOU
Formació teòrica: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions ** (70 h)
Formació pràctica: En centres de treball (20 h)
(**) Mòdul homologable dins el Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials.

DATES i HORARI
Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Dates: Del 17 d’octubre al 10 de novembre de 2017 (hores de pràctica a concretar)
Lloc: Ca l’Anita, c/ Sant Isidre 2
Curs 100% subvencionat
DATES DE PRE-INSCRIPCIÓ
Del 4 al 29 de setembre. Places limitades. En cas que quedin vacants es podrà ampliar el termini de pre-inscripcions fins exhaurir les places. Cal presentar: NIF/NIE original; full inscripció
OTG CV; Titulació.*

TALLERS D’EMPRENEDORIA I
CREACIÓ D’EMPRESA

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

Tens una idea de negoci?
T’agradaria tenir el teu propi negoci?
Vols saber què cal tenir en compte per
obrir un negoci?
Apunta’t als tallers d’emprenedoria i
creació d’empresa!

CURSOS PRESENCIALS
Nivell A1
- Inicial 1
dimarts i dijous de 15 a 16.30 h
Nivell A2
- Bàsic 1
dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15 h
- Bàsic 3
dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h

SESSIÓ 1
Vull emprendre. Perfil de l’emprenedor
26 d’octubre de 16 a 17.30 h

SESSIÓ 2
Fem el Pla d’Empresa I. Introducció.
2 de novembre de 16 a 17.30 h

SESSIÓ 3
Fem el Pla d’Empresa II. Estructura
legal de l’empresa
9 de novembre de 16 a 17.30 h

SESSIÓ 4
Fem el Pla d’Empresa III.
Pla econòmic financer I
14 de novembre de 16 a 17.30 h

SESSIÓ 5
Fem el Pla d’Empresa IV.
Pla econòmic financer II
21 de novembre de 16 a 17.30 h

SESSIÓ 5
Finançament: Formes de finançament.
28 de novembre de 16 a 18 h

LLOC
Aula de formació de l'Àrea de Promoció
Econòmica (c/ Madrid, núm. 1, 1r)
Gratuït (imprescindible inscripció prèvia)
DATES D’INSCRIPCIÓ
Dates: Del 14 de setembre fins a 5 dies naturals abans d'iniciar la formació. Inscripció
segons estricte ordre d'arribada. (inscripció
segons estricte ordre d’arribada)
Lloc: Al SAC, Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (plaça Catalunya, 12),
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
O via web a l’adreça: inscripcions.roses.cat
Es lliurarà un certificat d'assistència.

Nivell B1
- Elemental 1
dimarts i dijous de 15 a 17 h
- Elemental 3
dilluns i dimecres de 15 a 17 h
Nivell C1
- Suficiència 1
dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15 h
Nivell C2
- Superior
dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h

DATES DELS CURSOS
Curs nivell Inicial:
Del 3 d’octubre de 2017 al 8 de febrer de
2018.
Curs nivell C2 (Superior. 90 h):
Del 3 d’octubre 2017 al 14 de juny de 2018.
Resta de cursos:
Del 6/7 de novembre de 2017 al 7/8 de
febrer de 2018.
INSCRIPCIONS
Curs nivell inicial (A1) i superior (C2):
Del 12 al 29 de setembre.
Inscripcions a la resta de cursos:
Del 2 al 20 d’octubre de 2017.
INFORMACIÓ
Oficina de Català de Roses
C/ Sant Isidre, 2 (Ca l’Anita)
Roses
Tel.: 972 253 947
roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses
www.roses.cat
Places limitades.
Inscripció segons ordre d’arribada.

Àrea de Promoció
Econòmica de Roses

SAC. Servei
d’Atenció al Ciutadà
Ca l’Anita

Per a més informació
Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Roses
c/ Madrid núm. 1
(Edifici de l’Oficina de Turisme)
Tel. 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat
www.roses.cat

Promoció
Econòmica

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Ajuntament de Roses

