INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Telèfon: 972 609 411
Correu electrònic: viver@calonge.cat
www.activa.calonge.cat

EMPRESA OCUPACIÓ COMERÇ

Organitza

FORMACIÓ
1r SEMESTRE GENER - JUNY 2017

Col·laboren:

GOOGLE MYBUSINESS
Empresa

OCUPACIÓ

Data: 21 de març · Hora: 15 a 18 h

G

oogle My Business és una eina gratuïta i pensada
perquè empreses, marques, artistes i organitzacions
puguin gestionar la seva presència online als serveis de
cerca de Google i Google Maps. Si verifiques i edites la
informació de la teva empresa, els clients ho tindran més
fàcil per trobar-la i conèixer el que fas.

ANGLÈS MIG / AVANÇAT TURÍSTIC

FORMACIÓ: PROFESSIONAL EN DESTINACIÓ
INTEL·LIGENT

Emprenedoria

Empresa

Emprenedoria

Data: Del 27 de març al 7 d’abril · Hora: De 9 a 14 h

SOLUCIONS INNOVADORES PEL TURISME DEL
FUTUR: NOUS MODELS DE GESTIÓ SMART
dentificar els reptes de les entitats i empreses
turístiques envers la transformació cap a una
destinació turística intel·ligent.

I

OCUPACIÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING LOW COST

Empresa

Data: Del 25 d’abril al 6 de juny · Hora: Dimarts i
dijous de 9.30 a 13.30 h

S

’orienta a professionals del turisme i dels serveis
que realitzen l’atenció i comunicació al visitant i
el turista de forma presencial i a través de les xarxes
socials i d’Internet.

Empresa

Data: 16 i 18 de maig · Hora: De 15 a 19 h

E

l taller té com a objectiu explicar la manera senzilla
de fer un pla de màrqueting per poder realitzar
unes accions que suposen poc cost i que siguin
efectives per un negoci.

FÒRMULES DE FINANÇAMENT PER A PIMES

PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA DE FEINA
FRANCÈS TURÍSTIC INICIAL
OCUPACIÓ

CURS DE CAMBRERA DE PIS

Empresa

Data: Del 3 de març al 3 d’abril · Hora: Dilluns i
divendres de 15 a 17 h

C

urs de Frances d’iniciació dirigit al sector turístic,
per mantenir converses i rols en situacions
reals que et pots trobar en restaurants, cafeteries,
recepcions d’hotel, càmpings, comerços. L’alumne
serà capaç de comprendre frases i expressions
típiques de l’àrea. Sabrà comunicar-se en les seves
tasques quotidianes amb clients de parla francesa.

OCUPACIÓ
Data: Divendres 3 i 10 de març · Hora: De 16 a 21 h

A

dquirir els coneixements i les habilitats necessàries
per realitzar unes pràctiques correctes d’higiene
i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a
mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

Data: 2 i 4 de maig · Hora: De 9 a 13 h

OCUPACIÓ
Data: Del 10 al 13 d’abril i del 18 al 20 d’abril (part
teòrica), i del 24 al 26 d’abril (part pràctica)
Hora: De 9 a 13 h

F

ormació en tècniques i procediments per realitzar
la neteja i condicionament de les habitacions i les
àrees comunes d’establiments hotelers.
*Per a persones majors de 40 anys.

L

’objectiu del curs és conèixer les eines més eficaces
a través del coaching, per preparar una bona
entrevista de feina, utilitzant la motivació personal,
acompanyant, instruint i entrenant a les persones per
ajudar-los a complir els seus objectius professionals.

ACOLOREIX LA TEVA BOTIGA A LA
PRIMAVERA / ESTIU

GESTIÓ ECOLÒGICA DE L’AIGUA
OCUPACIÓ

CURS OPERARI I MANTENIMENT DE PISCINES

OCUPACIÓ

Empresa

Data: 21 i 28 d’abril · Hora: De 16 a 21 h

C

onceptes de tractament i reutilització de les
aigües utilitzades, depuracions i millores de la
qualitat de l’aigua.

Empresa
Data: 11 de maig · Hora: De 9 a 13 h

C

onèixer les diferents tècniques de decoració
conceptual per a la primavera/estiu dels establiments
comercials. Promoure la creativitat i imaginació dels
propis comerciants. Aprendre els mètodes i eines que
permetin desenvolupar les idees i els projectes per tal
que aquests esdevinguin una campanya exitosa. A càrrec
d’aparadorista i estilista de publicitat.

Emprenedoria

Empresa
Data: 12 de juny · Hora: De 16 a 18 h

C

onèixer les diferents alternatives existents davant
d’una situació de necessitat de finançament.
Donar resposta de manera ordenada a les principals
qüestions que els participants al curs es poden
plantejar.

CURS DE WORDPRESS
Empresa

Emprenedoria

Data: 13, 15, 20 i 22 de juny · Hora: De 9 a 13 h

Crear un blog/web amb la plataforma Wordpress.

R

egistrar-se a WordPress i crear un domini gratuït
i instal·lar-lo al nostre allotjament web. Es
manipularà la interfície al gust de cadascú, canviar el
tema i el disseny. Crearem les entrades i publicacions
de missatges.
ELS CURSOS TINDRAN LLOC AL PALAU FIRAL DE
SANT ANTONI DE CALONGE. LES INSCRIPCIONS
SÓN GRATUÏTES I LES PLACES SÓN LIMITADES.

