
Cursos i tallers
ocupacionals 
Formació 
professional
Hivern—primavera 2019

> promoció econòmica
> borsa de treball
> comerç
> oficina d’ocupació
> formació

Organitza:

Col·labora:

Inscripcions a partir del 28 de febrer 

Sessions d’orientació 
laboral
Acompanyament en la recerca de feina
Cada divendres, d’11 a 13 h

Sessions teòriques
El Currículum Vitae i la carta de presentació 
L’entrevista de treball 
Recerca de feina per internet 
Feina activa i emprenedoria

Espai de recerca de feina 
Accés lliure a internet per a la recerca de feina. 
Acompanyament individual.
Requisit: estar inscrit a la Borsa de Treball 
de Llagostera o formar part del dispositiu 
d’inserció laboral.

Borsa de Treball de Llagostera 
Cal concertar cita prèvia 
Telèfon: 972 83 23 22
borsatreball@llagostera.cat

Informació general
Els cursos estan adreçats a tothom, amb preferència 
a les persones empadronades a Llagostera i a les 
persones en situació d’atur i inscrits a la Borsa de 
Treball de Llagostera. 
Tots els cursos han de tenir un mínim de 7 alumnes 
inscrits.

Inscripcions: 
A partir del 28 de febrer de 2019 
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: L’Estació

Oficina de Promoció Econòmica
Oficina L’Estació
Pg. Romeu, 4b 
promocio@llagostera.cat 
www.llagostera.cat

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



Cursos i tallers destinats a millorar les compe-
tències i habilitats de les persones tant a nivell 
professional com personal. 

Hostaleria i turisme
Ajudant de cuina (50 h)
A través del curs aprendrem el rol d’ajudant de 
cuina, clau per donar suport als cuiners i caps de 
cuina i que requereix d’un cert grau d’especialitza-
ció. Aprendreu a rentar, tallar i pelar fuites, verdures 
i hortalisses crues. Intervindreu en l’elaboració 
d’alguns plats poc complexos, com guarnicions 
i complements de menús. Aprendreu a netejar i 
preparar els diferents estris així com el parament de 
la cuina. Transportareu i emmagatzemareu les ma-
tèries primeres i els materials utilitzats a la cuina i al 
rebost. Obtindreu els coneixements de manipulació 
d’aliments bàsics, necessaris i imprescindibles per 
treballar en una cuina.
Hora: dilluns i dimecres, de 9 a 13 h
Dates: del 24 d’abril al 10 de juny 
Lloc: Restaurant Can Panedes

Informàtica
Informàtica bàsica (36 h)
Curs adreçat a persones que vulguin conèixer l’en-
torn informàtic i d’Internet. Es treballen els concep-
tes fonamentals de funcionament i utilitats de l’or-
dinador, les eines bàsiques i navegació per Internet i 
la utilitat dels smartphones. Els conceptes treballats 
estan relacionats amb la recerca de feina. 
Hora: dimarts i dijous, de 9 a 11 h
Dates: del 12 de març al 16 maig 
Lloc: L’Estació

Comerç i pimes
Manteniment d’instal·lacions (40 h)
Capacitar i assessorar operaris per tal de millorar els 
coneixements en feines de manteniment d’instal·la-
cions elèctriques, aigua i sanejament, i millorar-ne 
l’eficiència energètica i estalvi.
Hora: dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 20 h
Dates: de l’11 de març a l’1 d’abril
Lloc: L’Estació

Comptabilitat bàsica (60 h)
L’objectiu del curs és tenir una visió àmplia de les tas-
ques a desenvolupar en la feina de comptabilitat per 
a pimes, patrimoni, procés comptable... i assumir-ho 
d’una forma practica i senzilla.
Hora: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h
Dates: de l’11 de març al 29 de maig
Lloc: L’Estació

Nòmines i Seguretat Social (30 h)
L’objectiu del curs es proporcionar els coneixements 
i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar 
nòmines en tots el supòsits que puguin donar-se 
en l’empresa, així com l’elaboració d’assegurances 
socials i contractes de les ultimes reformes operades. 
Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul 
d’una aplicació.
Hora: dimarts i dijous, d’11 a 13 h
Dates: del 12 de març al 7 de maig
Lloc: L’Estació

Emmagatzematge d’estocs i trameses (25 h)
L’objectiu d’aquest curs és  utilitzar les tècniques més 
avançades i les aplicacions en la gestió de magat-
zems. Integrar aquesta funció en l’estratègia logística 
de l’empresa per aconseguir productivitat i competi-
tivitat.
Hora: dilluns i dimecres, d’11 a 13 h
Dates: del 6 de maig al 12 de juny
Lloc: L’Estació

Publicitat low cost (8 h)
A través del curs farem una aproximació als canvis 
del mercat i de la mirada dels consumidors. Treba-
llarem la plataforma emocional, el benchmarking i la 
planificació estratègica. A través de la segmentació 
de clients i les estratègies de venta i posicionament 
aprendrem, amb pocs recursos econòmics, a fer 
anuncis adequats per a cada mitjà de comunicació 
tradicional (ràdio, premsa, televisió, etc.) i en línia 
(web, xarxes socials, comerç electrònic, blocs, etc.).
Hora: dimarts i dijous, d’11 a 13 h
Dates: del 14 al 23 de maig
Lloc: L’Estació


