FORMACIÓ EMPRESARIAL
I COMERCIAL

FORMACIÓ BÀSICA
Cursos de Català (45 hores)

2018-19 | Octubre-Gener

(Consorci per a la Normalització Lingüística)

Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana.

INICI: 1 i 2 d’octubre.
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h, al Centre Emprèn.
Bàsic 2: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.30 h, al Centre Emprèn.
Bàsic 3: dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h, al Casal de Castelló.
Les inscripcions als cursos de català s’han de fer
en el període següent:
17, 18 i 21 de setembre, de 10 a 13 h, al Centre Emprèn.
19 i 20 de setembre, de 10 a 13 h, a Santa Clara.

Tallers d’alfabetització

Com funciona l’ordinador? (30 hores)
Nocions bàsiques d’informàtica per a principiants.

JORNADES DE MÀRQUETING DIGITAL
I PROTECCIÓ DE DADES

D’octubre a desembre, dimarts i dijous, de 18.30 a 20 h
al Casal de Castelló.

No perdis l’oportunitat de fidelitzar els teus clients
complint amb la normativa vigent!

Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

TALLER: COM MILLORAR LA TEVA
COMUNICACIÓ ESCRITA
Un bon escrit pot canviar la teva vida (i un mal escrit
la pot enfonsar). Avui més que mai hem de redactar
amb eficàcia els correus electrònics.

Grup 1: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h, al Centre de Serveis
del Puigmal.
Grup 2: dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h, al Casal de Castelló.

Alfred Picó, reconegut expert en comunicació, donarà
idees i tècniques per a redactar un correu electrònic
atractiu i eficaç. Un taller útil, pràctic i molt divertit.

Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

Dissabte 17 de novembre, de 10 a 13 h, a la Capella de Sta. Clara.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

www.castello.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Servei d’informació, assessorament i orientació laboral,
adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal o en procés de recerca o millora de feina, que estiguin empadronades al municipi. Espai de recerca de feina, formació i acompanyament en el procés d’inserció.
• Tallers de recerca de feina

- Com millorar la teva recerca de feina.
- Com registrar-se a portals de feina.
- Com preparar l’entrevista de feina.
Els dimarts d’11 a 14 h, al Centre Emprèn.

• Borsa de treball municipal

Dimecres, de 9 a 12 h, a Serveis a la Ciutadania (Pl. Catalunya)
i de 12 a 15 h, al Centre Emprèn (Alberes Comercial).
Amb cita prèvia al tel. 972 250 165 / 972 456 817.

CURS D’ATENCIÓ AL CLIENT: HABILITATS
PER A L’ ADMINISTRACIÓ (40 hores)

Formació per a persones interessades en el sector administratiu on aprendran: atenció al client i gestió de
reclamacions, compravenda del sector immobiliari i
administració, i habilitats pel desenvolupament de tasques administratives.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal.
Del 5 al 30 de novembre, de dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 h,
al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions al curs s’han de fer a Serveis a la Ciutadania
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al Centre emprèn.

CURS de CAMBRER/A, OPERACIONS
BÀSIQUES AL RESTAURANT

Formació per a persones interessades en el sector de l’hostaleria, capacitant al futur professional dins aquest àmbit.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal.
Durant el mes de novembre i desembre (serà matins, dies i horari
a determinar).
Curs impartit per l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions del curs s’han de fer a Serveis a la Ciutadania de
l’Ajuntament o al Centre Emprèn.

24 d’octubre

màrqueting digital
26 d’octubre

aplicació del rgpd al màrqueting digital
Horari: de 14 a 16 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït.
Les inscripcions s’han de fer al Centre Emprèn.

TALLERS DE XARXES SOCIALS
6 de novembre

taller de facebook per a empreses (i)

Com fer una campanya per aconseguir més visites Web?

FORMACIÓ OCUPACIONAL
AULA ACTIVA

Jornades impartides per la Cambra de Comerç de
Girona.

13 de novembre

TALLER D’AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
ALIMENTÀRIES (3 hores)

Proporcionar els coneixements bàsics sobre la gestió
dels al·lèrgens en la restauració per a la prevenció de
reaccions adverses. Conèixer els requeriments de la legislació específica. Saber atendre les necessitats de les
persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.
Dimarts 30 d’octubre, de 10 a 13 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

CURS D’OPERARI POLIVALENT
DE MANTENIMENT DE CÀMPINGS

• Competències tècniques i transversals (180 hores)
• Pràctiques a l’empresa (120 hores)
Requisits d’accés: majors de 16 anys. Inscrits al SOC.
Inici el 2 de novembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al Centre
Emprèn.
Curs subvencionat pel “Programa Incorpora”, Obra Social “la Caixa”.
Organitzat per la Fundació Gentis amb la col.laboració de l’Associació de Càmpings de Girona.
Les inscripcions del curs s’han de fer al Centre Emprèn.

CURS DE FRANCÈS A1 (30 hores)

Atenció al públic en francès. Assolir les capacitats de
comprensió oral i escrita pròpies de les situacions comunicatives bàsiques d’un establiment/comerç, etc.
Durant aquest curs hi haurà continuïtat de nivells A2 i A3.
Inici el 8 d’octubre, dilluns i dimecres, de 19 a 21 h.
Preu inscripció: 30 euros.

CURS D’ANGLÈS A1 (30 hores)

taller de facebook per a empreses (ii)

Com ser administrador d’anuncis i monitoritzar-ho
des de la intranet de Facebook?
20 de novembre

taller d’introducció al youtube

Obre el teu canal, ordena els teus vídeos, crea llistes
de reproducció, personalitza el teu perfil...
27 de novembre

taller de google drive

Com treballar en xarxa des de qualsevol punt del món
on hi hagi Wifi/Internet.
22 de gener

taller com treure profit de l’smartphone

Saps per a què serveixen les aplicacions que portes al mòbil?
29 de gener

taller de hootsuite

L’eina definitiva per no perdre temps alhora de planificar i
programar el contingut per a les teves xarxes socials.
Cal portar portàtil i telèfon personal.
Horari: de 14 a 16 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït.

INTERNET AL TEU SERVEI: ESTRATÈGIES
I EINES DE PROMOCIÓ PER FER
MÉS EFECTIU EL TEU NEGOCI
7 de novembre

creació de continguts visuals per a xarxes socials
i webs: la imatge com a element informatiu
A càrrec de Sílvia Llombart (Professora en comunicació digital).
14 de novembre

com promocionar el teu negoci per internet
A càrrec d’Andrea Garcia (Blogger professional
i Community manager).

Atenció al públic en anglès. Assolir les capacitats de
comprensió oral i escrita pròpies de les situacions comunicatives bàsiques d’un establiment/comerç, etc..
Durant aquest curs hi haurà continuïtat de nivells A2 i A3.

21 de novembre

Inici el 9 d’octubre, dimarts i dijous, de 19.15 a 21.15 h.
Preu inscripció: 30 euros.

Horari: de 14 a 16 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: 10 euros.

posiciona la teva web als cercadors

A càrrec de Magalí Benítez (Llicenciada en Ciències
Econòmiques per la UB).

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.
Grup iniciació: dimecres, de 16 a 17.30 h,
al Casal Cívic d’Empuriabrava.

Musicoteràpia*

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

Taller per aprendre i gaudir de la riquesa dels ritmes
africans, impartit pel professor Simón Saura.
No cal portar instrument.
Dimecres, de 20.30 a 22 h, 4 sessions a partir del 17
d’octubre, a l’Auditori del Convent de Santa Clara.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

CLASSES DE GUITARRA EN GRUP

Classes de guitarra per a totes les edats. Aprendre
a tocar la guitarra de manera divertida i didàctica.
Impartides pel professor Xavi Masó.
Dilluns, de 19 a 20 h, del 8 d’octubre al 17 de desembre, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Preu inscripció: 20 euros. Places limitades.

CURS DE DISCJÒQUEI

Curs pràctic per aprendre les tècniques per ser discjòquei. El curs serà impartit per DJ Xisku, exresident
de la discoteca Passarel·la.
Dimarts, de 19 a 20 h, 8 sessions del 2 d’octubre al
20 de novembre, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Preu inscripció: 15 euros. Gratuït per a socis de
l’Espai Jove. Places limitades.

*Aquests cursos tenen un cost. Per a més informació: Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament (972 250 165).
C. de le

C.
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Als cursos amb places limitades tindran prioritat les persones
empadronades al municipi.

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: serveisalaciutadania@castello.cat

Centre Emprèn

Comercial Alberes, 45 - Tel. 972 456 817
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castelloempren.com
A/e: castelloempren@castello.cat

Dimecres, de 17 a 19.30 h i dijous, de 17 a 19 h i de 19
a 21 h, al Convent de Santa Clara. Divendres,
de 16.45 a 18.45 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.

TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES

Taller per aprendre i posar en pràctica les tècniques
bàsiques de restauració de mobles.
Dimarts, de 9.30 a 12.30 h, 8 sessions a partir del 9
d’octubre, al Convent de Santa Clara.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades.

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

SERVEIS
Servei d’informació
i orientació formativa

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.
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.

PUNT acTIC
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També es pot realitzar online a través de la Seu electrònica
mitjançant una instància genèrica on cal adjuntar-hi: fitxa
d’inscripció i comprovant de pagament (en el cas dels cursos
que tenen cost). El pagament es pot efectuar en el següent
número de compte: ES30 2100 0122 3902 0000 2631.

Casal Cívic d’Empuriabrava

Taller de pintura*
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Dimarts, de 15 a 17 h, al Casal de Castelló i divendres,
de 15.30 a 17.30 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
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Labors de mitja*

C. de Car
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Ajuntament de Castelló d’Empúries / OMAC
Serveis a la ciutadania
Casal de Castelló
Espai Jove El Centro
Aula de formació de Santa Clara
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Ecomuseu-Farinera
Centre de Serveis Puigmal
Centre Emprèn
Casal Cívic d’Empuriabrava / Espai Jove
Omac Empuriabrava
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Dimecres, de 17.30 a 19.30 h, al Casal de Castelló.
Inici del curs al novembre.

Pots formalitzar la teva inscripció fins el 5 d’octubre
a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (omac).

Servei d’assessorament a empreses
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TALLER DE ceràmica*

INSCRIPCIONS
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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).

I

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

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

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

Boixets*
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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.
Preu inscripció: gratuït.

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

Manualitats*

lim

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Gimnàstica de manteniment

Posa fil a l’agulla*

TALLER DE PERCUSIÓ AFRICANA

Diputació de Girona.

Dilluns, de 17 a 19 h, al Casal de Castelló (2 grups).
Preu inscripció: gratuït.

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

Elaboració de menús i aperitius de Nadal.
Dissabtes 24 de novembre i 1 de desembre,
de 10 a 13 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Curs impartit per Carlos Gallardo.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades.

Amb el suport de:

SALUT i oci

PaTchwork*

TALLER DE CUINA

17 de novembre. Taller familiar de robòtica:
Fem autòmats programables.
15 de desembre. Taller familiar de Nadal:
Imants orgànics.

ARTESANIA

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

eig

27 d’octubre. Taller familiar artístic:
Esgrafiem, pintem amb farina.

Dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h (Grup 1),
a la Sala Polivalent i dijous, de 19 a 20.30 h
(Grup 2), al Casal Cívic d’Empuriabrava.

eC

22 de setembre. Taller familiar de cuina:
Fem cakepopos i minirosquilles.

Qi Gong* (pràctiques en grup)
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Cal inscripció prèvia a l’Ecomuseu-Farinera.
Telèfon: 972 250 512
Els nens i nenes han d’anar acompanyats
d’un adult.
Places limitades.
Preu: 2 euros adult i 1 euro nens majors de 6 anys.
Horari: 11 h.
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.

Aprèn diferents tècniques per relaxar el teu cos i la
teva ment, i a viure amb major benestar. S’ensenyaran tècniques basades amb el Mindfulness, els sons
i els silencis.
Dilluns, del 8 d’octubre al 26 de novembre, de 18.30
a 19.30 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Impartirà el curs Edgar Tarrés.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades.
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a l’Ecomuseu-Farinera

CURS DE TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
AMB SONS I SILENCIS
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TALLERS FAMILIARS

