FORMACIÓ BÀSICA
Cursos de Català

2017-18 | Octubre-Gener

(Consorci per a la Normalització Lingüística)

Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana.
(45 hores).
INICI: 6 de novembre.
Curs Inicial 1: dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h
a l’Aula de Formació de Santa Clara.
Curs Inicial 1: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h
al Centre de Serveis Puigmal.
Bàsic 1: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h al Centre Emprèn.
Bàsic 3: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.30 h al Centre Emprèn.
*Les inscripcions als cursos de català
s’han de fer en el període següent:
· Del 2 al 6 d’octubre al Centre Emprèn.
· 9 i 10 d’octubre a Santa Clara.
· 11 d’octubre al Centre de Serveis Puigmal.
· Horari: de 10 a 13 h.

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Tallers d’alfabetització
Inici: 9 d’octubre.

Grup 1: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h
al Centre de Serveis del Puigmal.
Grup 2: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h
al Casal de Castelló.

Com funciona l’ordinador? (24 hores)
Nocions bàsiques d’informàtica per a principiants.
Del 10 d’octubre al 30 de novembre, dimarts i dijous
de 18.30 a 20 h al Casal de Castelló.
Preu: gratuït.

Aplicacions bàsiques
amb el mòbil (8 hores)

Els divendres 12, 19, 26 de gener i 9 de febrer,
de 17 a 19 h al Casal de Castelló.
Preu: gratuït.

FORMACIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDA
Les claus per a una atenció, venda de qualitat
i fidelització de clients.

www.castello.cat

Tallers d’especialització per al petit comerç.
Formació amb metodologia teòrica-pràctica, vivencial, en la
qual cada participant desenvolupa els seus propis recursos
interns amb l’objectiu de potenciar l’actitud i eficàcia comercial,
assolir un major coneixement i fidelització dels clients.

11 d’octubre. Taller 1:

Organitza:

Fidelització del client i desafiament:
entendre enlloc de convèncer al client.
18 d’octubre. Taller 2:

Intel·ligència emocional aplicada a la venda.
25 d’octubre. Taller 3:

Amb el suport de:

Com transmetre per marcar la diferència.
Horari de 14 a 16 h al Centre Emprèn.
Preu: 10 euros.
+ info a: www.castelloempren.cat

NOVES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ

Aprèn a dominar les Xarxes Socials i les de la teva
empresa, amb tallers pràctics!
Necessites aprendre o resoldre dubtes sobre
les millors eines digitals, que responguin a les
teves necessitats, i a millorar la teva comunicació
personal de la teva empresa o negoci?
Tallers:
Domines el teu perfil?

10 d’octubre. Taller de Facebook per a particulars.

Tens pàgina professional de Facebook?

17 d’octubre. Taller de Facebook per a empreses o negoci.

T’agradaria tenir un perfil d’Instagram
amb el missatge que tu vols transmetre?
24 d’octubre. Taller d’Instagram.

La xarxa social que s’ha convertit
en canal de notícies!
31 d’octubre. Taller de Twitter.

AULA ACTIVA
Tallers de recerca de feina
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball
Municipal o en procés de recerca de feina.

Com millorar la teva recerca de feina.
Dimarts, de 9.30 a 11 h al Centre Emprèn.

Com registrar-se a portals de feina.
Dimarts, de 9.30 a 11 h al Centre Emprèn.

Com preparar l’entrevista de feina.
Dimarts, de 9.30 a 11 h al Centre Emprèn.

*Les inscripcions als tallers de recerca de feina s’han de fer
als Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament i al Centre Emprèn
i es definiran les dates en funció de la demanda.

Taller d’habilitats socials i comunicació
per superar una entrevista de treball
7 de novembre, de 10 a 12 h al Centre Emprèn.

INFORMÀTICA

Curs d’Ofimàtica bàsica.
Introducció a Internet (30 hores)
Coneixements bàsics de Microsoft Word i Excel.
Introducció a Internet.

Tens el teu Linkedin actualitzat?

Del 9 d’octubre al 29 de novembre, dilluns i dimecres
de 9.30 a 11.30 h al Centre Emprèn / Preu: 30 euros.

El WhatsApp per professionals

IDIOMES

7 de novembre. Taller de Linkedin.
14 novembre. Taller de Zonetacts.

· Cal portar l’ordinador portàtil i smartphone personal.
· Horari de 14 a 16 h al Centre Emprèn.
· Preu per taller: 10 euros.
· Preu 6 tallers: 20 euros.
+ info a: www.castelloempren.cat

Com fer-te una pàgina web en 6 sessions!
Aprèn a configurar la teva pàgina web, personal
o professional, mitjançant l’eina WordPress.

· 8, 15, 22 de novembre i 13, 19, 20 de desembre.
· Cal portar l’ordinador portàtil personal.
· Horari de 14 a 16 h.
· Places limitades.
· Preu: 20 euros.
+ info a: www.castelloempren.cat

INNOVACIÓ COMERCIAL
JORNADA 1: Retail & Visual Merchandising
Noves tendències de col·locació de producte en el
punt de venda. Estratègies de visual merchandising
per millorar la venda de productes.

Curs de Francès, nivell 1 (30 hores)
Iniciació a l’aprenentatge de la llengua francesa,
expressió i comprensió oral i escrita.
Del 9 d’octubre al 29 de novembre, dilluns i dimecres
de 9.30 a 11.30 h al Centre Emprèn / Preu: 30 euros.

Curs de francès, nivell 2 (30 hores)
Resoldre de forma correcta i fluïda les situacions
d’atenció al client i desenvolupar els processos
de comprensió i expressió oral i escrita en llengua
francesa.
Adreçat a persones amb coneixements previs de francès.
Del 10 d’octubre al 30 de novembre, dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30 h al Centre Emprèn / Preu: 30 euros.

Curs d’anglès, nivell A1 (30 hores)
Iniciació a l’aprenentatge de la llengua anglesa,
expressió i comprensió oral i escrita.
Del 10 d’octubre al 30 de novembre, dimarts i dijous
de 19 a 21 h al Centre Emprèn / Preu: 30 euros.
+ info a: www.castelloempren.cat

- Divendres 27 d’octubre, de 14.30 a 16.30 h al Centre Emprèn.
- Divendres 3 de novembre, de 14.30 a 16.30 h al C. Emprèn.

Curs de pastisseria (60 hores)

JORNADA 2: Aparadorisme

Formació per a persones interessades en el ram
de l’hostaleria per tal de millorar la capacitació
dins del sector.

Com aconseguir un aparador de Nadal espectacular.
Donarem les pautes necessàries per fer un aparador
amb productes reciclats, sostenibles i amb un pressupost baix.
- Divendres 10 de novembre, de 14.30 a 16.30 h al C. Emprèn.
- Divendres 17 de novembre, de 14.30 a 16.30 h al C. Emprèn.

Jornades gratuïtes a través de la Cambra de Comerç de Girona
“Programa per a la innovació comercial” amb finançament
FEDER i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista 2014-2020.

+ info a: www.castelloempren.cat

Elaboració de postres per a restaurants

Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball
Municipal o en procés de recerca de feina.
Del 6 al 30 de novembre de 9.30 a 11.30 h al Casal Cívic
(al costat del Centre Emprèn).
Curs impartit per l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà.
Preu: gratuït.
*Les inscripcions al curs de pastisseria s’han de fer
als Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament
i al Centre Emprèn.

ARTESANIA

Tallers de memòria

PaTchwork

Dilluns, de 17 a 19 h al Casal de Castelló (2 grups).

Dimarts, de 15 a 19 h al Casal de Castelló i dimecres,
de 15 a 18 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

Els dissabtes, a les 11 h:

Gimnàstica de manteniment

Dilluns i dijous, de 10.30 a 11.30 h al Pavelló
Municipal d’Esports i dimarts i divendres,
de 10.30 a 11.30 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

Posa fil a l’agulla

- 23 de setembre de 2017:
Taller familiar d’scrapbook. Àlbum fotogràfic d’estiu.

Dimecres, grup A de 15 a 17 h i grup B de 18.30
a 20.30 h al Casal de Castelló.

- 21 d’octubre de 2017:
Taller familiar. Disseny per a impressió 3D.

Ioga

Manualitats

Balls en línia i country

Dilluns, de 16.30 a 18 h (Grup A) i dimarts, de 16.30
a 18 h (Grup B) al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Dijous de 16.30 a 18 h al Casal de Castelló.

Boixets

- 16 de desembre de 2017:
Taller familiar de natura. Centres de Nadal
amb flors naturals.

Dilluns, de 16 a 19 h al Casal de Castelló.

Ceràmica i Joieria de ceràmica

Qi Gong (pràctiques en grup)

Dimecres, de 17.30 a 19.30 h al Casal de Castelló.
Dijous, de 15 a 17 h al Casal de Castelló.

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’Ecomuseu-Farinera.
Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.

Dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h (Grup 1)
i dilluns de 20 a 21.30 h (Grup 2) al Casal Cívic
d’Empuriabrava.

Labors de mitja

Amb el suport de:

Dimarts, de 15 a 17 h al Casal de Castelló i divendres,
de 15.30 a 17.30 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

Diputació de Girona.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

2 0 1 7- 1 8

Dilluns, de 20.30 a 22 h al Casal de Castelló.

Dimarts i divendres, de 16 a 18 h al Casal de Castelló
i dijous, de 15 a 17 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

- 18 de novembre de 2017:
Taller familiar de ciència. Coets d’aigua.

Musicoteràpia

Dimecres de 16 a 17 h al Casal de Castelló, i dimecres
de 17.30 a 18.30 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

Taller de pintura

Dimecres, de 16 a 18.30 h i dijous, de 16.30 a 21.30 h
al Convent de Santa Clara. Divendres de 15.30
a 18.30 h al Casal Cívic d’Empuriabrava.

TALLER DE CUINA JAPONESA

A càrrec de Yuko Kato.
4 de novembre de 16 a 19 h. Sushi i sopa.
18 de novembre de 16 a 19 h. Pica-pica de Nadal.
Lloc: Casal Cívic d’Empuriabrava.
Preu: 15 euros. (Inclou les dues sessions.)
Places limitades. (Inclou elaboració i degustació.)
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INSCRIPCIONS
Pots formalitzar la teva inscripció fins el 6 d’octubre
a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (omac).

INFORMACIÓ
Serveis a la Ciutadania

Plaça Catalunya, 1 - Tel. 972 250 165
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castello.cat | A/e: acciosocial@castello.cat

Centre Emprèn

Comercial Alberes, 45 - Tel. 972 450 591
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castelloempren.com
A/e: castelloempren@castello.cat
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Centre de Serveis Puigmal
Centre Emprèn
Casal Cívic d’Empuriabrava / Espai Jove
Omac Empuriabrava

La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués és un centre
autoritzat de la Generalitat per a realitzar les proves
per tal d’obtenir el certificat acTIC (Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació).

Garantia Juvenil

Tens entre 16 i 29 anys? Estàs buscant feina?
No estàs fent cap acció formativa ni educativa?
Apunta’t al Programa de Garantia Juvenil.
Iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil.
Adreça’t als Espais Joves.

Grafisme: Martí Turró Ortega
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Aula de formació de Santa Clara
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Ecomuseu Farinera

Jo

Gratuït a empreses i a emprenedors amb la col·laboració
de Grupter Assessoria d’Empreses slu i Sad’ε 2005 slu.
Ofereix l’acompanyament en la creació de l’empresa, tant per
aquells que vulguin materialitzar el seu projecte empresarial
com a aquells que ja el tinguin iniciat i vulguin créixer.
Més informació al Centre Emprèn.
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Serveis a la ciutadania
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Servei d’assessorament a empreses
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Informació, orientació i suport personalitzat per a millorar
l’itinerari formatiu, i facilitar així la inserció laboral.
Punt d’Informació i Orientació del programa Acredita’t.
Més informació al Dep. d’Ensenyament de l’Ajuntament.
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Comercial Alberes - Tel. 972 451 733
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 15 a 19 h.
A/e: joventut@castellodempuries.net
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