AJUNTAMENT DE ROSES

PROGRAMA
FORMACIÓ
PRIMAVERA
2017
Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica

CURSOS DE FRANCÈS, ANGLÈS
Adreçats a persones que vulguin assolir uns
coneixements mínims per poder desenvolupar tasques d’atenció al públic en l’àmbit laboral (comerç, restauració, allotjament).
1. CURS DE FRANCÈS
NIVELL INICIAL A1 (40 H)
(Per a persones sense coneixements previs)
Dates: dilluns i dimecres, i divendres alterns.
Març: 13, 15, 17, 22, 24, 27, 29 | Abril: 3, 5, 19, 21,
24, 26, 28 | Maig: 3, 5, 8, 10, 12 i 15.
Horari: de 9.30 a 11.30 h.
2. CURS DE FRANCÈS
NIVELL INICIAL A2 (40 H)
(Per a persones amb coneixements previs)
Dates: dilluns i dimecres, i divendres alterns.
Març: 1,3, 6, 8, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Abril: 3, 5, 19, 21, 24, 26, 28 | Maig: 3.
Horari: de 15 a 17 h.
3. CURS D’ANGLÈS
NIVELL INICIAL A1 (40 H)
(Per a persones sense coneixements previs)
Dates: dimarts, dijous, i divendres alterns.
Febrer: 28 | Març: 2, 7, 9, 10, 14, 16, 21, 23, 28,
30, 31 | Abril: 4, 6, 7, 18, 20, 25, 27 | Maig: 2.
Horari: de 19 a 21 h.
4. CURS D’ANGLÈS
NIVELL INICIAL A2 (40 H)
(Per a persones amb coneixements previs)
Dates: dimarts, dijous, i divendres alterns.
Febrer: 28 | Març: 2, 7, 9, 10, 14, 16, 21, 23, 28,
30, 31 | Abril: 4, 6, 7, 18, 20, 25, 27 | Maig: .2
Horari: de 9.30 a 11.30 h.
Tots els cursos es realitzaran a l’Àrea de
Promoció Econòmica (c/ Madrid, 1)

Preus
Preu inscripció general: 63 €
Preu inscripció reduïda (1): 30 €
Preu inscripció exempció (2): 0 €
(1) Per a persones desocupades i que estiguin inscrites com a deman-

TALLERS DE RECERCA DE FEINA

CURS DE MECANOGRAFIA (20 h)

Coneix tot allò que cal saber per cercar feina
amb èxit. Adreçat a persones en situació d’atur i inscrites com a demandants de feina a
l’Oficina de Treball.

Per a persones que volen aprendre a mecanografiar (escriure amb el teclat de l’ordinador).

dants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat. Cal presentar el
Document 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 Ju-

Taller d’habilitats comunicatives
Aprèn noves eines de comunicació.

venil. Cal presentar el Certificat d’inscripció al fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil expedit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Procés d’inscripcions
Nivell A1 de francès i anglès:
Inscripcions: del 6 al 16 de febrer
(inscripció segons 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

Taller de recerca de feina
On trobar ofertes de feina?
Taller d’imatge professional
Millora el teu CV i aprèn a fer una carta de
presentació.

Dates: dilluns, dimecres i divendres.
13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 de març i
3 d’abril.
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Institut Cap Norfeu de Roses
(c/ Ponent s/n de Roses).
Preus
Preu inscripció general: 60 €
Preu inscripció reduïda (1): 40 €
Preu inscripció exempció (2): 0 €
(1) Per a persones desocupades i que estiguin inscrites com a deman-

L’entrevista de feina
Practica l’entrevista. Que no et sorprenguin!

dants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat. Cal presentar el
Document 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 Ju-

Nivell A2 de francès i anglès:
Preinscripcions: del 6 al 16 de febrer
Prova de nivell (*): El 20 de febrer a les 15 h,
prova de Francès A2 . El 21 febrer a les 9.30 h,
prova d’ Anglès A2.

Com donar-se d’alta als portals
de recerca de feina
Coneix el funcionament dels portals d’internet i registra-t’hi (Nivell bàsic d’informàtica)

(*) Aquelles persones que acreditin nivell de francès A1/anglès A1 no
han de fer la prova de nivell.

Si estàs interessat en algun d’aquests tallers, envia’ns un correu electrònic a:
ocupacio@roses.cat indicant en quin taller
estàs interessat o bé vine personalment al
Servei de Suport a l’Ocupació de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Roses, al carrer Madrid núm 1.

Període d’inscripció: del 22 al 23 de febrer,
un cop confirmada la plaça (amb la realització
prèvia d’una prova de nivell a qui declari tenir
coneixements previs de francès o anglès)
Lloc: al SAC, Servei Atenció al Ciutadà.
O via web a l’adreça: inscripcions.roses.cat
Es lliurarà un certificat d'aprofitament als
alumnes que hagin assistit a un 80% del
curs i hagin aprovat l'examen final.

venil. Cal presentar el Certificat d’inscripció al fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil expedit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Procés inscripcions
Inscripcions: del 6 de febrer al 6 de març
(inscripcions segons 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'aprofitament als
alumnes que hagin assistit a un 80% del
curs.

TALLERS D’EMPRENEDORIA I
CREACIÓ D’EMPRESA

HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ
1. CURS DE MANIPULADOR
D’ALIMENTS (4 H)
Dirigit a persones que estiguin treballant o
vulguin treballar en empreses del sector de
la restauració o comerç alimentari.
Obtenció del Certificat de manipulador
d’aliments.
Grup A: 27 i 29 de març, de 19 a 21 h
Grup B: 25 i 27 d’abril, de 17 a 19 h

Tens una idea de negoci? T’agradaria tenir
el teu propi negoci? Vols saber què cal tenir
en compte per obrir un negoci? Tens problemes per trobar finançament? Apunta’t als
Tallers d’emprenedoria i creació d’empresa!
SESSIÓ 1
Vull emprendre. Perfil de l’emprenedor
14 de març de 16 a 18 h
SESSIÓ 2
Fem el Pla d’Empresa I. Introducció.
16 de març de 16 a 18 h
SESSIÓ 3
Fem el Pla d’Empresa II. Estructura
legal de l’empresa
21 de març de 16 a 18 h
SESSIÓ 4
Fem el Pla d’Empresa III.
Pla econòmic financer I
23 de març de 16 a 18 h
SESSIÓ 5
Fem el Pla d’Empresa IV.
Pla econòmic financer II
28 de març de 16 a 18 h
SESSIÓ 6
Finançament: Altres formes
de finançament.
30 de març de 16 a 18 h

Lloc
Aula de formació de l'Àrea de Promoció
Econòmica (c/ Madrid, núm. 1, 1r)
Preus
Gratuït (imprescindible inscripció prèvia)
Inscripcions
Dates: Del 6 de febrer fins a 5 dies naturals
abans d’iniciar la formació (inscripció segons 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.

2. CURS D’AL·LÈRGENS (2 H)
Tots els establiments que serveixen aliments
no envasats han d’informar si els seus plats
contenen alguns al·lèrgens o bé n’hi ha traces. En aquest curs t’explicarem quins són
aquests al·lèrgens, què diu la normativa vigent i com fer la gestió dels al·lèrgens.
Grup A: 20 i 22 de març, de 19 a 21 h
Grup B: 18 i 20 d’abril, de 17 a 19
Lloc
Àrea de Promoció Econòmica (c/ Madrid, 1)
Preus
Curs manipulador d’aliments: 10 €
Curs d’al·lèrgens: 10 €
Procés d’inscripcions
Per al curs de manipulador d’aliments:
Grup A: del 6 de febrer al 15 de març
Grup B: del 6 de febrer al 5 d'abril
Per als cursos d’al·lèrgens (grup A i B):
Grup A: del 6 de febrer al 22 de març
Grup B: del 6 de febrer al 19 d’abril
Lloc: Al SAC, Servei Atenció al Ciutadà
O via web a l’adreça: inscripcions.roses.cat

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Tens entre 16 i 29 anys?
Estàs buscant feina?
No estàs fent cap acció formativa ni
educativa?
Apunta’t al Programa de Garantia Juvenil!

CURSOS PRESENCIALS
Nivell A1
- Inicial 1: dimarts i dijous, 15-17 h
Nivell A2
- Bàsic 1: dimarts i dijous, 9.30-11.30 h
- Bàsic 2: dilluns i dimecres, 17.15-19.15 h
- Bàsic 3: dimarts i dijous, 15-17 h

QUÈ ÉS?
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes
els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta de treball,
pràctiques o formació.

Nivell B1
- Elemental 1: dilluns i dimecres, 15-17 h
- Elemental 2: dilluns i dimecres, 15-17 h

A QUI S’ADREÇA?
A joves entre 16 i 29 anys que no estiguin treballant ni estudiant.

Nivell C1
- Suficiència 1: dimarts i dijous, 17.15-19.15 h
- Suficiència 3: dimarts i dijous, 17.15-19.15 h

COM REGISTRAR-SE AL PROGRAMA
Adreça’t al CAR Jove de Roses, Av. Gran Via de Pau Casals, núm 39-45 de Roses.
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

Informació, proves i inscripcions
Del 20 de gener al 17 de febrer,
dimecres i divendres, de 10 a 14 h

Si estàs registrat/da en el Programa Garantia Juvenil, gaudiràs de descomptes en les inscripcions als cursos organitzats per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de
Roses i de molt més!

Calendari dels cursos
Del 20/21 de febrer al 16/22 de maig.
Les places són limitades. Inscripció segons
estricte ordre d’arribada. L’organització es reserva el dret de modificar horaris o d’anul·lar un
curs si no hi ha un nombre d’alumnes suficient.
INFORMACIÓ
Oficina de Català de Roses
Riera Ginjolers, 22
Tel.: 972 253 947
roses@cpnl.cat | www.cpnl.cat/oc.roses

L'FSE inverteix en el teu futur

CNL DE GIRONA
OC de ROSES

Institut Cap Norfeu

Aules Mercat Municipal

Àrea de Promoció
Econòmica de Roses

Per a més informació
Servei d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses.
Plaça de Catalunya, 12.
Tel. 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat
www.roses.cat/formacio

SAC. Servei
d’Atenció al Ciutadà

Oficina de Català

Promoció
Econòmica

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Ajuntament de Roses

