PROMOCIÓ ECONÒMICA DE ROSES

PROGRAMA DE FORMACIÓ
TARDOR 2020
AJUNTAMENT DE ROSES

Ajuntament de Roses
Promoció Econòmica

IDIOMES CURSOS DE FRANCÈS, ANGLÈS i ALEMANY
Francès (nivell A1 i A2), anglès (nivell A1) i alemany (nivell A1 )
NIVELL A1:
Adreçat a persones (sense coneixements
previs) que volen assolir uns coneixements
mínims per desenvolupar tasques d’atenció
al públic en l’àmbit laboral.
- FRANCÈS NIVELL A1 (40 h)
Horari: dimarts, dijous i divendres alterns,
de 19 a 21 h
Dates: del 20/10/2020 al 15/12/2020
- ANGLÈS NIVELL A1 (40 h)
Horari: dilluns, dimecres i divendres alterns,
de 10 a 12 h
Dates: del 19/10/2020 al 14/12/2020
- ALEMANY NIVELL A1 (40 h)
Horari: dilluns, dimecres i divendres alterns,
de 19 a 21 h
Dates: del 19/10/2020 al 14/12/2020
NIVELL A2:
Adreçat a persones que volen assolir uns coneixements mínims per desenvolupar tasques d’atenció al públic en l’àmbit laboral.
- FRANCÈS NIVELL A2 (40 h)
Horari: dimarts, dijous, i divendres alterns,
de 10 a 12 h
Dates: del 20/10/2020 al 15/12/2020
(*) En cas que s’adoptin mesures de limitació de la mo-

leta o telèfon mòbil amb connexió a internet) per poder
seguir el curs per videoconferència, si s’escau.

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
Nivell A1 de francès, anglès i alemany:
Del 21 de setembre al 9 d’octubre. Places limitades. En cas que quedin vacants es podrà ampliar el termini d’inscripcions fins a exhaurir-les.
Nivell A2 de francès:
- Preinscripcions: del 21 de setembre al 7
d’octubre de 2020
- Proves de nivell* de Francès A2:
13 d’octubre a les 10 h, a l’Àrea de Promoció
Econòmica (c/ Madrid, 1).
- Inscripcions: 15 i 16 d’octubre, un cop confirmada la plaça (amb la realització prèvia
d’una prova de nivell).

bilitat degut a la Covid-19, la formació s’impartirà en format
de videoconferència. Cal que les persones que s’inscri-

(*) Aquelles persones que acreditin nivell de francès A1 no

guin a aquests cursos tinguin dispositiu (ordinador, tau-

han de fer la prova de nivell.

INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

1- ALFABETITZACIÓ DIGITAL (20 h)
Adreçat a persones sense coneixements d’informàtica previs.
Grup A: de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. Del 19 al 30 d’octubre de 2020
Grup B: de dilluns a divendres, de 15.15 a 17.15 h. Del 23 de novembre al 4 de desembre de 2020

4- INICIACIÓ A INTERNET (10 h)
Adreçat a persones que tenen nocions bàsiques d’informàtica i volen aprendre a utilitzar
els serveis disponibles a la xarxa per navegar per les pàgines web de manera eficient i segura, així com aprendre a utilitzar les principals eines d'un navegador com ara l'ús de preferits o l'historial.
Horari/data: de dilluns a divendres, de 15.15 a 17.15 h. Del 2 al 6 de novembre de 2020

2- PROCESSADOR DE TEXTOS (20 h)
Adreçat a persones que ja saben utilitzar l’ordinador i volen aprendre a crear i modificar
documents senzills (CV, cartes...). Volen aplicar formats als caràcters, paràgrafs i pàgines
que conformen el document i preparar-lo per imprimir-lo.
Horari/data: de dilluns a divendres, de 15.15 a 17.15 h. Del 19 al 30 d’octubre de 2020
3- FULL DE CÀLCUL (20 h)
Adreçat a persones que ja saben utilitzar l’ordinador i volen aprendre els conceptes bàsics
dels fulls de càlcul. Comprendre i ser capaços de realitzar operacions bàsiques relacionades
amb el desenvolupament, el format i la utilització de fulls de càlcul, a més de realitzar operacions matemàtiques i lògiques estàndard servint-se de fórmules i funcions.
Horari/data: de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. Del 2 al 13 de novembre de 2020

5- CERCA DE FEINA A INTERNET (10 h)
Conèixer els recursos més actuals i útils amb activitats que ajudaran en la cerca de feina.
Aprendre a potenciar el currículum vitae electrònic i altres tècniques.
Horari/data: de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. Del 16 al 20 de novembre de 2020
6- GESTIÓ DE XARXES SOCIALS (10 h)
Introduir l'alumne en el món de les xarxes socials des del punt de vista professional perquè
pugui accedir a informació i contactes rellevants per a la tasca laboral que desenvolupi i
per conèixer els conceptes fonamentals d'identitat i reputació digital.
Horari/data: de dilluns a divendres, de 15.15 a 17.15 h. Del 9 al 13 de novembre de 2020

CURSOS D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

CURSOS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ
Curs de manipulador d’aliments (6 h) | Curs d’al·lèrgens (6 h)

INSCRIPCIONS:

CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (6H)
Dirigit a persones que estiguin treballant o vulguin treballar en empreses del sector de la
restauració o del comerç alimentari.
Dates grup A: 27 octubre, 3 i 10 novembre / Dates grup B: 18 i 25 novembre, 2 desembre
Horari: de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica. Carrer Madrid, núm. 1
Amb aquest curs s’obtindrà el Certificat de manipulador d’aliments.

LLOC
Ca l’Anita. Plaça de Sant Pere, 1
PREU
- Preu inscripció general: 40 €
- Preu inscripci3ó reduïda(1): 20 €
- 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 21 de setembre i fins a 7 dies naturals abans de l’inici de cada curs. Places limitades. En cas que
quedin vacants, es podrà ampliar el termini d’inscripcions fins a exhaurir-les.
(*)En cas que s’adoptin mesures de limitació de la mobilitat degut a la Covid-19, els cursos de processador de
textos, full de càlcul i gestió de xarxes socials s’impartiran en format de videoconferència. Cal que les persones
que s’inscriguin a aquests cursos tinguin dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet)
per poder seguir el curs per videoconferència, si s’escau.

CURS D’AL·LÈRGENS (6 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 en diu la normativa vigent i com fer-ne la gestió.
Dates i horari: 29 octubre, 5 i 12 novembre, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Àrea de Promoció Econòmica. Carrer Madrid, núm. 1

CURSOS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ
Curs de manipulador d’aliments (6 h) | Curs d’al·lèrgens (6 h)
INSCRIPCIONS
Àrea de Promoció Econòmica, c/ Madrid, 1
PREU
- Preu inscripció general: 9 €
- Preu inscripci3ó reduïda(1): 5 €
- 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.

PROCÉS D’INSCRIPCIONS:
Places limitades. Estricte ordre d’inscripció.
- Per al curs de manipulador d’aliments:
Grup A: del 21 de setembre al 16 d’octubre
Grup B: del 21 de setembre al 5 de novembre
- Per als cursos d’al·lèrgens:
Del 21 de setembre al 23 d’octubre de 2020
(*) En cas que s’adoptin mesures de limitació de la mobilitat degut a la Covid-19, la formació s’impartirà en format de
videoconferència. Cal que les persones que s’inscriguin a aquests cursos tinguin dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet) per poder seguir el curs per videoconferència, si s’escau.

CURSOS DE CATALÀ A L’OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
L’Oficina de Català de Roses (OC Roses) és un ens creat amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Un dels principals objectius de l’OC Roses és l’ensenyament de la llengua catalana. S’ofereixen
cursos de 45 o 90 hores de nivell inicial, bàsic i elemental (per aprendre a parlar el català), i
de nivell intermedi, de suficiència i superior (per aprendre a usar correctament el català escrit).
CURSOS DE CATALÀ TARDOR 2020
- Cursos presencials: nivells Inicial, Bàsic (A2) i Elemental (B1)
- Cursos 100 % en línia de tots els nivells
Inscripcions
Inscripció preferent (antics alumnes que continuen del curs 2019-2020): 14, 15 i 16 de setembre.
Inscripció general (alumnes nous): 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 de setembre.
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h.
La inscripció es podrà fer en línia a través del web (www.cpnl.cat) o presencialment. Per assegurar les mesures de seguretat sanitària, si es vol fer presencial, cal cita prèvia. Truqueu-nos
al 972 25 39 47 o escriviu-nos a roses@cpnl.cat per concertar dia i hora.
Més informació:
Per obtenir informació concreta i actualitzada, consulteu el cercador de cursos de la nostra
pàgina web o passeu per l’Oficina de Català de Roses de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h.
Plaça de Sant Pere, 1, 2n (Ca l’Anita). Roses
Tel.: 972 253 947
roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses
Altres webs d’interès:
• Centre de Normalització Lingüística de Girona: www.cpnl.cat/girona
• Consorci per a la Normalització Lingüística: www.cpnl.cat
• Voluntariat per la llengua: www.vxl.cat

INSCRIPCIONS
CURSOS
COM INSCRIURE’S ALS CURSOS DE:
-

Francès*
Anglès*
Alemany*
Alfabetització digital
Processador de textos*
Full de càlcul*
Iniciació a Internet
Cerca de feina a Internet
Gestió de xarxes socials*
Manipulador/a d’aliments*
Curs d’al·lèrgens*

Àrea de Promoció
Econòmica de Roses

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

LLOC: Al SAC, Servei Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses.
plaça Catalunya 12, de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
Cal demanar cita prèvia al tel.972 25 24 00 o bé via web citaprevia.roses.cat
VIA WEB: inscripcions.roses.cat

Mesures Covid19: Per assistir als cursos cal complir amb les mesures d'higiene i protecció
establertes per les autoritats sanitàries: ús de mascareta, higiene de mans i distància.

1,5m

Per a més informació
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses
c/ Madrid, 1. 1r pis. (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

