
Cursos i tallers 
ocupacionals
Primer semestre 2020

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

Amb el suport de:Organitza:

Cursos recerca de feina
Recull de tallers específics destinats a la recerca 
de feina.
                                                                                                             
Dates i horari: 
divendres de 10 a 11.30 h
                                                                                            
20/03/2020 · Apunta’t i utilitza Feina Activa per 
fer recerca de feina
27/03/2020 · Els principals canals de recerca 
de feina
03/04/2020 · Els processos de selecció de 
personal
24/04/2020 · Com superar una entrevista de 
feina amb èxit
08/05/2020 · Com buscar feina a través de les 
autocandidatures
22/05/2020 · Defineix el teu objectiu laboral
05/06/2020 · Elabora un pla de treball per a la 
recerca de feina

Borsa de Treball de Llagostera 
Cal concertar cita prèvia per a orientació 
individual. 
De manera presencial
Per telèfon: 972 83 23 22 
Per correu electrònic: 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 inscrites a la Borsa de 
Treball de Llagostera. 

Inscripcions: 
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: L’Estació o per telèfon al 972 83 23 22

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

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



Cursos TIC

Conèixer el paquet office
Aprèn les gestions bàsiques necessàries per moure’t 
en el món de les tecnologies i els ordinadors.
Hora i dates: dijous 16 d’abril de 2020, de 10 a 12 h            
Durada: 2 h
Sessions: 1

Promoció i negoci a través de les xarxes socials 
Un curs que ajuda a identificar les principals eines 
de gestió de les xarxes socials per a les empreses 
i els comerços.
Hora i data: dilluns, dimecres i dijous, del 4 de 
maig de al 3 de juny de 2020, de 13.30 a 16.30 h.
El darrer dia, l’horari serà de 13.30 a 14.30 h
Durada: 40 h
Sessions: 14

Anglès per al comerç
Vocabulari bàsic en llengua anglesa: les expressions 
més comunes en vendes, procés de compra i atenció 
a clients.
Horari i dates: divendres 13 i 20 de març de 2020, 
de 14 a 16 h
Durada: 4 h
Sessions: 2

Francès per al comerç
Vocabulari bàsic en llengua francesa: les expressions 
més comunes en vendes, procés de compra i atenció 
a clients.
Horari i dates: dijous 4 de juny de 2020, de 14 a 17 h
Durada: 3 h
Sessions: 1

Cursos i tallers 
ocupacionals

Curs auxiliar administratiu/va II
Visió més especialitzada de les tasques de la gestió 
administrativa, càlculs financers bàsics, atenció al 
client, gestió de documents i de magatzem.
Hora i dates: de dilluns a divendres, del 2 al 19 de 
març de 2020, de 9 a 11.30 h                                                     
Durada: 36 h
Sessions: 14

Curs monitor/a de menjador 
Higiene, menjador i socialització, jocs i activitats 
a l’interior i exterior, primers auxilis, resolució de 
conflictes i seguretat alimentària.
Hora i dates: de dilluns a divendres, del 15 al 19 de 
juny de 2020, de 9 a 11.30 h                                                     
Durada: 25 h
Sessions: 5

Com gestionar el teu temps
Descobreix els avantatges de gestionar eficientment 
el teu temps. 
Horari i dates: dimecres 1 d’abril de 2020, 
de 16 a 18 h
Durada: 2 h
Sessions: 1

Cursos d’accés 
a l’ocupació
Espai de recerca de feina 
Sessions d’accés lliure a internet per promoure la 
recerca organitzada de feina.
Requisit: estar inscrit a la Borsa de Treball 
de Llagostera.
Dates i horari: 
Dimarts, 10 i 17 de març, de 12 a 14 h  
Dimarts, 24 i 31 de març, de 10 a 13 h                                                                      
Dimarts, 14, 21 i 28 d’abril, de 10 a 13 h                 
Dimarts, 5, 12, 19 i 26 de maig, de 10 a 13 h 
Dimarts 2, 9 i 23 de juny, de 10 a 13 h  

* Tots els cursos es duran a terme a l’Oficina l’Estació


