AJUNTAMENT DE ROSES

PROGRAMA
FORMACIÓ
PRIMAVERA
2015
Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica

CURSOS DE FRANCÈS, ANGLÈS
I ALEMANY
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)
(Sense coneixements previs)
Dates: dimarts i dijous, i divendres alterns (24, 26 de febrer, 3, 5, 6, 10, 12, 17,
19, 20, 24, 26 de març, 7, 9, 14, 16, 17, 21,
23, 28 d’abril)
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica
2. CURS DE FRANCÈS
NIVELL INICIAL A2 (40 H)
(Amb coneixements previs)
Dates: dilluns i dimecres, i divendres
alterns (25, 27 de febrer, 2, 4, 9, 11, 13,
16, 18, 23, 25 de març, 8, 10, 13, 15, 20,
22, 24, 27, 29 d’abril)
Horari: de 9.30 a 11.30 h
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica

4. CURS D’ALEMANY
NIVELL INICIAL A1 (40 H)
(Sense coneixements previs)
Dates: dimarts i dijous, i divendres alterns (24, 26 de febrer, 3, 5, 6, 10, 12, 17,
19, 20, 24, 26 de març, 7, 9, 14, 16, 17, 21,
23, 28 d’abril)
Horari: de 15 a 17 h
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica
PREUS
Preu inscripció general: 63 €
Preu inscripció reduïda (1): 30 €

CURS D’ÚS D’INTERNET (10 H)

Per a persones que no tenen coneixements
previs d’informàtica (introducció a l’entorn informàtic, tractament de textos, multimèdia i
navegació i comunicació a través d’Internet).

Per a persones que ja han fet un ús bàsic d'ordinadors, que coneixen l’ús del sistema Windows,
però que volen dominar millor totes les possibilitats i funcionalitats que ens ofereix el web.

DATES GRUP A: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20 de març de 15 a 17 h
DATES GRUP B: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24 d’abril de 19 a 21 h

(1) Persones desocupades i inscrites com a demandants

DATES: 13, 14, 15, 16, 17 d'abril
HORARI: de 15 a 17 h

LLOC:
Aules del Mercat Municipal

d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat.

PROCÉS D’INSCRIPCIONS
Nivell A1 de francès, anglès i alemany:
Inscripcions: del 2 al 17 de febrer 2015
Lloc: al SAC, Servei Atenció al Ciutadà
o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018
Nivell A2 de francès:
Preinscripcions: del 2 al 17 de febrer
Prova de nivell (*): 20 de febrer a les 9.30 h,
a l’Àrea de Promoció Econòmica
(*) Aquelles persones que acreditin nivell de francès
A1 no han de fer la prova de nivell.

3. CURS D’ANGLÈS
NIVELL INICIAL A1 (40 H)
(Sense coneixements previs)
Dates: dilluns i dimecres, i divendres
alterns (25, 27 de febrer, 2, 4, 9, 11, 13,
16, 18, 23, 25 de març, 8, 10, 13, 15, 20,
22, 24, 27, 29 d’abril)
Horari: de 15 a 17 h
Lloc: aules del Mercat Municipal

CURSOS D’ALFABETITZACIÓ
DIGITAL (20 H)

Període d’inscripció: del 23 al 25 de febrer,
un cop confirmada la plaça (amb la realització d’una prova de nivell, prèviament, a les
persones que declarin tenir coneixements
de francès).
Lloc: al SAC, Servei Atenció al Ciutadà
o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018
Es lliurarà un certificat d'aprofitament als
alumnes que hagin assistit un 80 % del curs.

LLOC:
Aules del Mercat Municipal

PREUS
Preu inscripció general: 25 €
Preu inscripció reduïda (2): 10 €

PREUS
Preu inscripció general: 50 €
Preu inscripció reduïda (1): 20 €

(2) Per a persones que estiguin desocupades i inscrites
com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la
Generalitat i també per a persones majors de 65 anys.

(1) Per a persones que estiguin desocupades i inscrites
com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la
Generalitat i també per a persones majors de 65 anys.

INSCRIPCIONS
Per estricte ordre d’inscripció.
Dates grup A: del 2 al 27 de febrer
Dates grup B: del 2 de febrer al 2 d’abril
Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (pl. Catalunya,12),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o via web:
http://eajuntament.roses.cat:8018
Es lliurarà un certificat d'aprofitament als
alumnes que hagin assistit un 80 % del curs.

INSCRIPCIONS
Per estricte ordre d’inscripció.
Dates: Del 2 de febrer al 2 d’abril
Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (pl. Catalunya,12),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o via web:
http://eajuntament.roses.cat:8018
Es lliurarà un certificat d'aprofitament
als alumnes que hagin assistit un 80 %
del curs.

CURS D’EMPRENEDORIA I
CREACIÓ D’EMPRESA

TALLERS DE RECERCA DE FEINA
Taller d’assertivitat
en la recerca de feina
10 de març de 2015, de 9 a 13 h
L’assertivitat és la capacitat d’expressar els
sentiments, les emocions o les idees, de
manera lliure i amb seguretat, sense demostrar conductes agressives o manipuladores i respectant els drets de les altres
persones. En aquest taller aprendrem a comunicar amb eficàcia per fer arribar el nostre missatge als qui ens han de contractar,
a les persones amb qui treballem, a fi de
millorar les nostres relacions.

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 al curs d’emprenedoria i creació
d’empresa!

SESSIÓ 1
Vull emprendre. Perfil de l’emprenedor
11 de març de 16 a 18 h

SESSIÓ 2
Fem el Pla d’Empresa. Introducció.
18 de març de 16 a 18 h

SESSIÓ 3
Fem el Pla d’Empresa II. Estructura
legal de l’empresa
25 de març de 16 a 18 h

SESSIÓ 4
Fem el Pla d’Empresa III.
Pla econòmic financer I
8 d’abril de 16 a 18 h

SESSIÓ 5
Fem el Pla d’Empresa IV.
Pla econòmic financer II
15 d’abril de 16 a 18 h

LLOC:
Sala de formació de l'Àrea de Promoció
Econòmica (c/ Madrid, núm. 1, 1r)
PREUS
Gratuït (imprescindible inscripció prèvia)

INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de febrer al 5 de març
(per estricte ordre d’inscripció)
Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (pl. Catalunya,12),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o via
web: http://eajuntament.roses.cat:8018
Es lliurarà un certificat d'assistència

Taller de tècniques de recerca
de feina a les xarxes socials
14 d’abril de 2015, de 9 a 13 h
Taller per començar a conèixer les xarxes
socials, un món connectat ple d'oportunitats i també d'alguns riscos: descobrirem
els continguts públics de les xarxes, ens
acostarem al perfil personal com a oportunitat professional i aprendrem a construir
la nostra xarxa de contactes a través de les
"amistats" i del seguiment de pàgines, empreses o iniciatives.
Taller d’imatge professional
12 de maig de 2015, de 9 a 13 h
Avui dia, no és suficient realitzar una bona
feina, sinó que s'ha de complementar amb
una tasca de màrqueting, gràcies a la qual
els altres reconeguin allò que tu fas amb
relativa facilitat.

TALLERS DE RECERCA DE FEINA
En aquest taller treballarem com augmentar la nostra autoestima per a potenciar la
nostra seguretat i imatge en la recerca de
feina i relacions laborals: autoconeixement
i potenciació dels nostres punts forts.

LLOC:
Sala de formació de l'Àrea de Promoció
Econòmica (c/ Madrid, núm. 1, 1r)
LLOC:
Gratuïts
(imprescindible inscripció prèvia)
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de febrer i fins a 7 dies abans
de l’inici de cada taller (estricte ordre
d’inscripció)
Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (pl. Catalunya,12),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o via
web: http://eajuntament.roses.cat:8018
Es lliurarà un certificat d'assistència

L'FSE inverteix en el teu futur

HIGIENE ALIMENTÀRIA (6 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:
Dates: 20 i 22 d’abril
Horari: de 13 a 16 h

GRUP B:
Dates: 18 i 20 de maig
Horari: de 19 a 22 h

LLOC DE REALITZACIÓ DELS CURSOS:
Sala de formació de l'Àrea de Promoció
econòmica, c/ Madrid núm 1, 1er
PREUS
Preu inscripció general: 30 €
INSCRIPCIONS
Per estricte ordre d’inscripció
Dates curs A: del 3 de febrer al 2 d'abril
Dates curs B: del 3 de febrer al 28 d'abril
Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (pl. Catalunya,12),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o via web:
http://eajuntament.roses.cat:8018

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
CURSOS PRESENCIALS
Nivell A1
- Inicial 1
dimarts i dijous de 15 a 16.30 h
Nivell A2
- Bàsic 1
dimarts i dijous de 15 a 17 h
- Bàsic 2
dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h
Nivell B1
- Elemental 1
dilluns i dimecres de 15-17 h
- Elemental 3
dimarts i dijous de 17.15 a 19.15 h
Nivell B2
- Intermedi 2
dimarts i dijous de 17.15 a 19.15 h
- Intermedi 3
dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15 h

DATES DELS CURSOS:
Curs nivell Inicial: del 10 de febrer al
28 de maig
Resta de cursos: del 17/18 de febrer al
7/13 de maig

INSCRIPCIONS
Dates: del 19 de gener al 6 de febrer,
dimecres i divendres de 10 a 14 h.
Lloc: Oficina de Català de Roses.
Riera Ginjolers, 22 de Roses
Places limitades. Estricte ordre d’inscripció
INFORMACIÓ
Oficina de Català de Roses
Riera Ginjolers, 22 de Roses
Tel.: 972 253 947
roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses
www.roses.cat

Aules Mercat Municipal

Àrea de Promoció
Econòmica de Roses

Per a més informació
Àrea de Promoció Econòmica
de Ajuntament de Roses
c/ Madrid núm. 1
(edifici de l’Oficina de Turisme)
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

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

