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 SESSIONS D’ORIENTACIÓ LABORAL

Acompanyament en la recerca de feina.
Cada divendres de 9.30 a 13.30 h:

De 9.30 a 11.30 h. Sessions teòriques:
 Sessió 1: El Currículum Vitae i la carta de presentació
 Sessió 2: L’entrevista de treball
 Sessió 3: Recerca de feina per internet
 Sessió 4: Feina activa i emprenedoria

D’11.45 a 13.30 h. Sessions pràctiques:
Accés lliure a Internet per a la recerca de feina. 
Acompanyament individual.

Requisit: estar inscrit a la borsa de treball de Llagostera.

Borsa de Treball de Llagostera
Cal concertar cita prèvia
Telèfon: 972 83 23 22 

INFORMACIÓ GENERAL:
Els cursos estan adreçats a tothom, amb preferència a 
les persones en situació d’atur i inscrits a la borsa de 
treball de Llagostera.
Tots els cursos es duran a terme a l’Estació. 
Tots els cursos han de tenir un mínim de 8 alumnes 
inscrits.

Inscripcions: 
A partir del 7 de setembre de 2016
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: L’Estació

Oficina de Promoció Econòmica i Turisme i Pla de Barris
Oficina l’Estació, Pg. Romeu 4b
promocio@llagostera.cat / pladebarris@llagostera.cat
www.llagostera.cat

Horari d’atenció al públic:
Dilluns a divendres, de 10 a 14 h

Inscripcions 
a partir del

7 de setembre



Informàtica inicial (36 hores)
Hora: Dilluns i dimecres de 9 a 11 h
Dates: del 19 de setembre al 21 de novembre de 2016
Lloc: L’Estació

Comptabilitat inicial (34 hores)
Hora: Dilluns i dimecres d’11 a 13 h
Dates: del 26 d’octubre al 23 de desembre de 2016
Lloc: L’Estació

Word i Excel (20 hores)
Hora: Dilluns i dimecres de 9 a 11 h
Dates: del 23 de novembre al 22 de desembre de 2016
Lloc: L’Estació

INTERNET I NOVES TECNOLOGIES

HOSTALERIA

Manipulador d’aliments (6 hores)
Hora: d’11 a 13 h
Dates: 22, 27 i 29 de setembre
Lloc: L’Estació

Ajudant de cuina (50 hores)
Teoria + pràctica
Hora: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h
Dates: del 3 al 31 d’octubre de 2016
Lloc: L’Estació i Restaurant Can Panedes
Prova d’accés: Dimecres, 28 de setembre a les 9.30 h 
a la Farinera

Barista (8 hores)
Curs professional especialitzat en l’elaboració de cafè d’alta 
qualitat. L’art de l’espresso. 
Contingut: tècnica del barista i Latte Art.
Hora: de 9 a 13 h
Dates: 18 i 25 de novembre de 2016
Lloc: L’Estació

COMERÇ I PIMES

Carretons elevadors (12 hores)
Classes teòriques: 8 i 10 de novembre de 2016
Hora: de 9 a 11 h
Lloc: L’Estació

Classes pràctiques: 15 i 17 de novembre
Hora: de 9 a 13 h
Lloc: per determinar

Gestor d’estocs i magatzem (25 hores)
Hora: Dimarts i dijous d’11 a 13 h
Dates: del 4 d’octubre al 15 de novembre de 2016
Lloc: L’Estació

Atenció al client (24 hores)
Hora: Dilluns i dimecres d’11 a 13 h
Dates: del 19 de setembre al 24 d’octubre de 2016
Lloc: L’Estació

Neteja industrial i grans superfícies 
comercials (25 hores)
Hora: Dimarts i dijous de 9 a 11 h
Dates: del 22 de setembre al 3 de novembre de 2016
Lloc: L’Estació

EMPRENEDORIA

Comptabilitat i fiscalitat per autònoms (20 h)
Adreçat a persones que vulguin gestionar-se la comptabilitat del 
seu negoci: emprenedors, comerciants, autònoms... 
Hora: Dijous i divendres de 18 a 20.30 h
Dates: del 6 al 28 d’octubre de 2016 
Lloc: L’Estació

Wordpress (12 h)
Gestor de continguts web que permet obtenir els coneixements per 
dissenyar, crear i mantenir un web, una botiga online o un blog. El 
Wordpress és lliure i gratuït i és el gestor més utilitzat avui per fer webs. 
Hora: Divendres de 9 a 13 h
Dates: 14, 21 i 28 d’octubre de 2016
Lloc: La Farinera

Com posicionar el teu web a Internet (8 h)
Curs de posicionament web (SEO i SEM) adreçat a persones 
emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa 
en funcionament, i volen adquirir coneixements per posicionar el 
seu web al principal cercador d’Internet. 
Hora: Divendres de 9 a 13 h
Dates: 4 i 11 de novembre de 2016
Lloc: La Farinera

Google Analytics (8 h)
Google Analytics és un servei gratuït d’estadistiques de llocs web, 
que ofereix informació agrupada en relació amb el funcionament 
de la pàgina web: informació executiva, de màrqueting i per a 
webmaster. Es poden obtenir informes de seguiment d’usuaris, 
resultats d’una campanya de màrqueting, rendiment d’un 
contingut, etc. Aquest curs permet assolir els coneixements 
necessaris per dominar aquesta eina i com connectar amb Google 
Webmaster Tools i Google AdWords.
Hora: Divendres de 9 a 13 h
Dates: 1 i 2 de desembre de 2016 
Lloc: La Farinera

Coaching (18 h)
El taller coaching està pensat per ajudar-vos en diferents àmbits de 
la vida: personal, professional, laboral, familiar, etc. 
Continguts: Els hàbits personals, els nostres valors i creences, 
el coneixement i millora del nostre talent i les nostres habilitats,  
aprenentatge i gestió del canvi. Aplicacions en l’àmbit laboral. 
Hora: Dimarts i dijous  d’11 a 13 h
Dates: Del 17 de novembre al 22 de desembre de 2016
Lloc: L’Estació

MILLORA D’HABILITATS PERSONALS


