
FORMACIÓ OCUPACIONAL 
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL
Servei d’informació, assessorament i orientació laboral 
per a persones empadronades al municipi en procés de 
recerca i/o millora de feina.
Dilluns, de 9 a 13 h, al Centre Emprèn.
Dimecres, de 9 a 13 h, al Casal de Castelló.
Atenció amb cita prèvia al tel. 972 45 68 17 / 972 25 01 65

AULA ACTIVA
Espai de treball per a la recerca de feina, formació i 
acompanyament en el procés d’inserció laboral, adreçat 
a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal, en 
procés de recerca o millora laboral.
Dimarts, de 9.30 a 13.30 h, al Centre Emprèn.
Dijous, de 9.30 a 13.30 h, al Casal de Castelló.

TALLERS GRUPALS
El primer dilluns i dijous de cada mes es duen a terme 
tallers grupals rotatius.
Dilluns de 15 a 16 h al Centre Emprèn.
Dijous de 15 a 16 h al Casal de Castelló.

• Dona una volta al teu CV per tenir-lo a mà. 
• Trobar feina a través d’aplicacions mòbils/webs o porta 

a porta.
• Prepara’t l’entrevista.
• Renova’t tu mateix al DARDO, Document de Demanda 

d’Ocupació del SOC, Servei Ocupació de Catalunya.

PÍNDOLES FORMATIVES
EN LA RECERCA DE FEINA
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball 
Municipal i/o en procés de recerca o millora de feina.
A càrrec de Miguel Ibáñez.

• Trobar la meva passió i professió
 Dimecres 14 d’octubre, de 9.15 a 12.15 h,
 al Centre Emprèn. 
• Trobar la feina que vull
 Dimecres 28 d’octubre, de 9.15 a 12.15 h,
 al Centre Emprèn. 
• El nou mercat laboral
 Dimecres 4 de novembre, de 9.15 a 12.15 h,
 al Centre Emprèn. 

Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades. Inscripcions 
a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries o al Centre Emprèn.

LINKEDIN, RECERCA DE FEINA A TRAVÉS 
D’AQUESTA XARXA SOCIAL (4 hores) 
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball 
Municipal i/o en procés de recerca o millora de feina.
A càrrec de Miguel Ibáñez.
11 i 12 de novembre, de 9.30 a 11.30 h, al Centre Emprèn.
Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades. Inscripcions 
a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries o al Centre Emprèn.

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA PEIXATERIA
(30 hores)
Curs destinat a conèixer els tipus de peix i marisc, netejar, 
filetejar i conservar.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball 
Municipal i/o en procés de recerca o millora de feina.
A càrrec de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.
Del 16 al 30 d’octubre, de 9.15 a 11.45 h, al Centre Emprèn.
Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades. Inscripcions 
a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries o al Centre Emprèn. 

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 
TALLERS DE MEMÒRIA
Es faran les sessions online a través del mitjà convingut 
amb la professora.
Preu i inscripcions: gratuït.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Es practicarà des de casa de forma telemàtica, seguint 
les classes que podran trobar-se a les plataformes de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de YouTube, Facebook 
i Instagram. Es penjarà un nou vídeo cada setmana. 
Preu i inscripcions: gratuït. No cal inscripció prèvia. 

TALLERS A L’ECOMUSEU 
FARINERA 
FEM CUPCAKES
Taller en el que aprenem a fer cupcakes.
Dissabte 26 de setembre, d’11 a 12.30 h,
a l’Ecomuseu-Farinera.

FEM GALETES DE TARDOR
Taller en el que aprenem a decorar amb fondant
galetes inspirades en la tardor i el Halloween. 
Dissabte 24 d’octubre, d’11 a 12.30 h,
a l’Ecomuseu-Farinera.

ROBÒTICA. INTRODUCCIÓ AL DISSENY
PER IMPRESSIÓ 3D 
Dissabte 14 de novembre, d’11 a 12.30 h,
a l’Ecomuseu-Farinera.
Es recomana l’activitat a partir dels 8 anys. 

Els tallers seguiran totes les mesures higièniques 
derivades de la situació de la lluita contra la covid19. 
L’aforament estarà limitat a 6 unitats de convivència.

Preu i inscripcions: 2 euros/adult i 1 euro/majors de
6 anys. Cal inscripció prèvia a l’Ecomuseu-Farinera
(972 25 05 12). Places limitades. 

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
L’Escola Municipal de Música té una oferta de classes 
per a totes les edats, amb l’objectiu de donar resposta 
a les necessitats d’expressió artística i de formació 
musical (llenguatge musical, cant coral i aprenentatge 
d’instruments).
L’escola respon a un model formatiu que té la intenció de 
posar a l’abast de la ciutadania les eines per accedir a la 
pràctica musical, amb una oferta individual i col·lectiva, 
potenciant l’aprenentatge en grup.

Per a més informació i inscripcions: 
Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries
“Antoni Agramont” 
Carrer Carbonar 4, Tel. 972 25 05 28
A/e: musica.castellodempuries@gmail.com

BIBLIOTECA
RAMON BORDAS I ESTRAGUÉS

Píndoles formatives sobre diferents 
aspectes de les TIC: 
GESTIONS QUOTIDIANES A INTERNET
TELÈFONS MÒBILS II
Dimarts 20 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h

INTRODUCCIÓ A LA CERCA DE FEINA
PER INTERNET
Dimarts 3 de novembre, de 9.30 a 12.30 h

ELS PRODUCTES I SERVEIS
DE GOOGLE
Dimarts 1 de desembre, de 9.30 a 12.30 h

EL CORREU ELECTRÒNIC: GMAIL
Dimecres 2 de desembre, de 9.30 a 12.30 h

EL NÚVOL A INTERNET
I COM UTILITZAR-LO
Dimarts 12 de gener, de 9.30 a 12.30 h

Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o a través del web: 
https://castelloempuriabrava.koobin.com

Curs de formació per a adults: 
EL MÓN DE L’ÒPERA: DE MOZART A VERDI
Dilluns 26 d’octubre, 30 de novembre, 21 de desembre, 25 
de gener, 22 de febrer i 29 de març de 19.30 a 20.30 h
Organitzat conjuntament amb l’Escola Municipal de Música.

Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o a través del web: 
https://castelloempuriabrava.koobin.com

Tallers per a infants i joves: 
TALLER DE CÒMIC:
GESTHTINANNA LA DEESSA DEL VI
Dijous 15 d’octubre, de 17 a 18 h
(per a infants i joves majors de 8 anys). 

CREACIÓ DE VIDEOJOCS
AMB RPG MAKER
Dimecres 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre,
de 17 a 18.30 h (per a joves majors de 12 anys). 

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA
AMB LEGO WEDO
Divendres 20 i 27 de novembre i 4 de desembre,
de 17 a 18.30 h (per a infants de 6 a 8 anys).

Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o a través del web: 
https://castelloempuriabrava.koobin.com
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A partir del 21 de setembre pots formalitzar la teva 
inscripció de manera online. Cada bloc de formació 
segueix un procés d’inscripció concret.

Pels cursos de formació bàsica i els de salut i creixement 
personal, cal inscriure’s 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

Per a fer la inscripció de forma presencial, cal 
demanar hora per cita prèvia a les oficines de l’OMAC 
d’Empuriabrava i del Centre Històric.

Telèfon OMAC Empuriabrava: 972 45 41 32
Telèfon OMAC Centre Històric: 972 25 04 26

Per la resta de cursos, tallers i activitats, consulteu a 
l’agenda formativa el procés d’inscripció corresponent.

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

MESURES PER LA COVID-19
Degut a l’excepcionalitat de la situació que vivim, s’han 
pres diferents mesures que afecten al funcionament 
habitual dels cursos i activitats programades:

• El nombre de places disponibles es veurà afectat en 
funció de la capacitat de l’espai on es desenvolupi 
l’activitat. 

• És obligatori l’ús de mascareta en totes les activitats. 

• És obligatori rentar-se les mans abans i després de 
l’activitat. 

• El material requerit només podrà ser compartit sempre i 
quan es pugui garantir la neteja i desinfecció d’aquest en 
cada ús. 

• Cal mantenir la distància de seguretat, establerta en la 
normativa vigent, entre els i les participants. 

• Es recomana a les persones de risc no participar en 
les activitats (gent gran, persones embarassades, 
patologies respiratòries, etc.).

• L’organització es reserva el dret de cancel·lació o 
modificació d’activitats en funció de la normativa vigent. 

INFORMACIÓ
Serveis a la ciutadania
Plaça Catalunya, 1 - Tel. 972 25 01 65 
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 45 68 17 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castelloempren.com
A/e: castelloempren@castello.cat

Casal Cívic d’Empuriabrava
Comercial Alberes - Tel. 972 45 17 33
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 15 a 19 h.
A/e: joventut@castello.cat

SERVEIS
Servei d’informació i orientació formativa
Informació, orientació i suport personalitzat per millorar 
l’itinerari formatiu i, facilitar així la inserció laboral. 
Més informació al Departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament.

Servei d’assessorament a empreses
Gratuït per a empreses i per a emprenedors amb la 
col·laboració de Grupter Assessoria d’Empreses SLU i
Sad’  2005 SLU.
Ofereix l’acompanyament en la creació de l’empresa, tant 
per aquells/es que vulguin materialitzar el seu projecte 
empresarial com per aquells/es que ja el tinguin iniciat i 
vulguin créixer.
Més informació al Centre Emprèn.

Orienta’t
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. Si 
compleixes els requisits, la Generalitat t’oferirà una oferta 
de treball, pràctiques o formació. 
Adreça’t als Espais Joves:
A/e: joventut@castello.cat
Tel. 972 15 63 23

FORMACIÓ BÀSICA
CURSOS DE CATALÀ (Consorci per a
la Normalització Lingüística)
Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana (45 hores).
Inici: 28/29 de setembre
Final: 9/10 de desembre

• Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h,
 al Casal de Castelló. 
• Bàsic 1: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h,
 al Centre Emprèn.
• Bàsic 3: dilluns i dimecres, de 18 a 20 h,
 al Centre Emprèn.

Preu i inscripcions: gratuït. Inscripcions del 7 al 10 de 
setembre (per a ex-alumnes) i del 14 al 25 de setembre 
per a nous alumnes. Resolució de dubtes i inscripcions 
presencials el 14, 15 i 16 de setembre de 10 a 12.30, al 
Centre Emprèn.

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

Inici: 5/6 d’octubre
Final: 20 de desembre
Preu i inscripcions: gratuït. Places limitades.

CURS D’ANGLÈS A1 (45 hores)
Assolir les capacitats de comprensió oral i escrita pròpies 
de les situacions comunicatives bàsiques. 
Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h, al Centre Emprèn.
Inici: 5 d’octubre
Final: 21 de desembre
Preu i inscripcions: 40 euros. Places limitades.

CURS DE FRANCÈS A1 (45 hores)
Assolir les capacitats de comprensió oral i escrita pròpies 
de les situacions comunicatives bàsiques. 
Dimarts i dijous, de 19 a 21 h, al Centre Emprèn.
Inici: 6 d’octubre
Final: 22 de desembre
Preu i inscripcions: 40 euros. Places limitades.

FORMACIÓ EMPRESARIAL  
I COMERCIAL
Jornades divulgatives i tallers formatius de dinamització 
comercial adreçat a comerços, empreses i emprenedors/es. 

NEUROCOMUNICACIÓ 2.0:
L’HABILITAT DE LA INTERPRETACIÓ
GESTUAL  
La importància de saber interpretar la gestualitat dels
nostres clients.
Dimarts 29 de setembre i dijous 1 d’octubre, de 14 a 16 h,
al Convent de Santa Clara.
A càrrec de Cresenzia.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

FENG SHUI PER AL COMERÇ 2
Com aprofitar el FENG SHUI per impulsar la bona marxa 
del negoci i fer uns aparadors atractius.
Dijous 15 i dijous 22 d’octubre, de 14 a 16 h,
al Convent de Santa Clara.
A càrrec de la Cambra de Comerç Girona.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a https://jornades.feslabossa.cat/

COM ELABORAR UN PLA DE PROMOCIÓ I 
DIFUSIÓ DEL MEU NEGOCI
Com diagnosticar la situació comercial i aprendre a 
dissenyar l’estratègia del meu negoci.
Dijous 29 d’octubre, de 14 a 17 h, al Centre Emprèn.
A càrrec de Focalizza, Comerç i Desenvolupament Local.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

NOVES NECESSITATS D’ATENCIÓ AL CLIENT
Com afrontar i gestionar la situació actual COVID-19.
Dimarts 3 i dijous 5 de novembre, de 14 a 16 h,
al Convent de Santa Clara.
A càrrec de la Cambra de Comerç Girona.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a https://jornades.feslabossa.cat/

6 PASSOS PER PROFESSIONALITZAR
I FER CRÉIXER EL TEU NEGOCI
Com generar una millora constant a curt termini.
Dimarts 10 de novembre, de 14 a 17 h, al Centre Emprèn.
A càrrec de Focalizza, Comerç i Desenvolupament Local.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

MÀRQUETING DIGITAL I PROTECCIÓ DE DADES 
Com garantir els drets digitals.
Dimarts 17 i dijous 19 de novembre, de 14 a 16 h,
al Convent de Santa Clara.
A càrrec de la Cambra de Comerç Girona.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a https://jornades.feslabossa.cat/

COM VENDRE DE MANERA EFECTIVA
AMB WHATSAPP BUSINESS?
Aprendre a gestionar, de manera professional, la 
plataforma de comunicació instantània.
Dijous 26 de novembre, de 14 a 17 h, al Centre Emprèn.
A càrrec de Focalizza, Comerç i Desenvolupament Local.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

COM CRÉIXER I TRIOMFAR A
LA XARXA INSTAGRAM
Creació i edició de continguts per augmentar la visibilitat 
de la teva botiga. 
Dijous 3 de desembre, de 14 a 17 h, al Centre Emprèn.
A càrrec de Focalizza, Comerç i Desenvolupament Local.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

COM DISSENYAR CAMPANYES COMERCIALS 
ATRACTIVES AMB CANVA 
Aprendre què és i com fer ús de l’eina Canva per millorar 
la imatge a la web i xarxes socials.
Dijous 10 de desembre, de 14 a 17 h, al Centre Emprèn.
A càrrec de Focalizza, Comerç i Desenvolupament Local.
Preu i inscripcions: gratuït.
Inscripcions a castelloempren@castello.cat

En els tallers de Xarxes Socials és necessari portar el 
mòbil i el portàtil personal.
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