SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

PROGRAMA DE FORMACIÓ
PRIMAVERA 2021
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

INSCRIPCIONS
CURSOS
CURSOS I TALLERS OCUPACIONALS:
- AUXILIAR DE SERVEIS I CONTROL D'ACCESOS
- MANIPULADOR D'ALIMENTS
- ZELADOR HOSPITALARI
- ACTIC NIVELL MIG
- OPERACIONS BÀSIQUES DEL SERVEI DE NETEJA PER
ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC
- INFORMADOR TURÍSTIC
- MANIPULACIO DE PRODUCTES FITOSANITARIS
- ATENCIÓ AL CLIENT I COMUNICACIÓ ASSERTIVA
- TALLERS OCUPACIONALS:
- Intel·ligència emocional
- Com superar una entrevista de feina
- Marketing personal i elevator pitch

COM INSCRIURE'S ALS CURSOS I ALS TALLERS:
Via web: promocioeconomica.guixols.cat/formacio/formacio-som.html
Telèfon o e.mail: 972 32 70 33 som@guixols.cat
Tots els cursos estan adreçats a les persones inscrites al SOM (Servei
d'Ocupació Municipal) i són gratuïts. Les places són limitades.
Alguns es faran presencialment i d'altres online.

Els cursos es duran a terme garatint les mesures de
seguretat vigents. Per assistir als cursos presencials és
obligatori l'ús de mascareta.

CURSOS OCUPACIONALS

+INFO

de l'11 al 26 de març
de 9 a 14h.
60 hores
PRESENCIAL - Edifici del Monestir
(Plaça del Monestir s/n)

+INFO

1ª sessió: 18 de març
2ª sessió: 15 d'abril
5 hores: de 9 a14h.
PRESENCIAL - Biblioteca Pública
Octavi Viader i Margarit (C/Surís
28-34)

+INFO

del 21 d'abril al 12 de maig
de 9 a 14h.
80 hores
PRESENCIAL - Edifici del Monestir
(Plaça del Monestir s/n)

AUXILIAR DE SERVEIS I CONTROL
D'ACCESOS
Atenció al ciutadà, mediació i resolució de
conflictes, prevenció de riscos laborals,
higiene i neteja, extinció d'incendis i primers
auxilis.

MANIPULADOR D'ALIMENTS
Funcions de manipulació d'aliments, alteració
o contaminació dels aliments per manipulació
incorrecta, prevenció de les conseqüències
(al·lèrgies, malalties...)

ZELADOR HOSPITALARI
Preparació per treballar com a zelador en
l'àmbit hospitalari. El curs proporciona els
coneixements necessaris per a l'atenció a
l'usuari de serveis hospitalaris, mobilització de
pacients, mediació i resolució de conflictes.

CURSOS OCUPACIONALS
ACTIC NIVELL MIG
+INFO

19,20,22,23,26, 27 i 29 d'abril
Horari: 19, 26 i 29 d'abril de 9.15
a 12h ; 20,22,23 i 27 d'abril de
9.15 a 13.15h.
24 hores
PRESENCIAL - Biblioteca Pública Octavi Viader i
Margarit (C/Surís 28-34)

+INFO

3,4,6,7 i 10 de maig
de 9.15 a 13.15h.
20 hores
PRESENCIAL-Biblioteca Pública Octavi
Viader i Margarit (C/Surís 28-34)

Preparació per a poder realitzar la prova
ACTIC nivell mitjà i aconseguir el certificat
acreditatiu que pot ponderar a l'hora de
presentar-se a oposicions i/o a millorar el
nostre currículum. Taxes d'examen no
incloses. Consultar exempcions de pagament.
OPERACIONS BÀSIQUES DEL SERVEI DE
NETEJA PER ESTABLIMENTS
D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC
Identificació de les àrees de treball i concepte
de valor de les cambreres de pisos. Adquisició
i assimilació de tècniques específiques de
neteja d'habitacions i zones comunes.

INFORMADOR TURÍSTIC
+INFO

del 10 al 18 de maig
de 9.30 a 12.30h.
20 hores
ON-LINE

Aquest curs està adreçat a les persones que
tenen la responsibilitat de gestionar els
serveis d'informació turística d'un destí o
activitat turístics. El seu objectiu és donar a
conèixer les eines per crear, comercialitzar i
gestionar productes i serveis turístics.

CURSOS OCUPACIONALS

+INFO

del 17 al 21 de maig
de 9 a 14 h.
25 hores
PRESENCIAL - Edifici del Monestir
(Plaça del Monestir s/n)

+INFO
20,21,24,25 i 27 de maig
de 9.15 a 13.15h.
20 hores
PRESENCIAL-Biblioteca Pública Octavi
Viader i Margarit (C/Surís 28-34)

MANIPULADOR DE PRODUCTES
FITOSANITARIS
Proporcionar coneixements especialitzats per
a la correcta i eficient utilització dels
productes fitosanitaris, protecció del medi
ambient i prevenció de riscos laborals.

ATENCIÓ AL CLIENT I COMUNICACIÓ
ASSERTIVA
Dirigit a les persones interessades en la
comunicació i atenció del client. El seu
objectiu és proporcionar diferents estratègies
en habilitats comunicatives i en la gestió de
queixes i suggeriments.

TALLERS OCUPACIONALS
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
+INFO

8 de març
de 9.15 a 11.15h.
2 hores
ON-LINE

Identificar les emocions bàsiques i gestionarles de manera correcta. Treballar l'assertivitat,
l'empatia i la resiliència de cares a un mateix i
als altres. Desenvolupar l'autoconeixement i
l'autocontrol.

COM SUPERAR UNA ENTREVISTA DE FEINA
+INFO

15 de març
de 9.15 a 11.15h.
2 hores
ON-LINE

Enfortir les característiques i el llenguatge
verbal i no verbal de cares a una entrevist de
feina i millorar les habilitats de comunicació
per tal de ser més productius i millorar les
relacions laborals.

MARKETING PERSONAL I ELEVATOR PITCH
+INFO

22 de març
de 9.15 a11.15h.
2 hores
ON-LINE

Autoconfiança, adaptabilitat , autonomia i
iniciativa. Comunicació assertiva i no verbal.
Planificació estratègica personal i atenció i
concentració.

Per a més informació:
Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols
C/ dels Enamorats 65-99, 1r pis
Tel. 972 32 70 33
som@guixols.cat
promocioeconomica.guixols.cat

