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ACTIVITATS
De FORMACIÓ,

LLEURE i ESPORT

PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni posa al vostre
abast l’oferta de cursos per a persones adultes que
teniu a les mans amb l’objectiu de donar resposta a
les necessitats formatives de la ciutadania.
Malgrat la situació provocada per la Covid-19, des
de l’Ajuntament apostem per mantenir els cursos de
formació, adaptats en molts casos a les necessitats
actuals i donant impuls a la formació no presencial.
En temps difícils la formació és encara més important
i en aquest fullet hi trobareu l’ampli ventall de cursos
que organitza l’Ajuntament que inclouen, per una
banda, formació adreçada a millorar el currículum
professional i eines per facilitar la inserció laboral i, per
l’altra, cursos de caràcter més lúdic.
En aquest llibret hi trobareu agrupada tota l’oferta
formativa de les diferents àrees que s’ha confeccionat
pensant que s’adeqüi a les característiques de la
societat actual, cada vegada més competitiva,
dinàmica i canviant, que exigeix un aprenentatge
continuat.
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CURSOS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

OCUPACIÓ
PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
972 60 94 11 · viver@calonge.cat · activa.calonge.cat/formacio.html
Tots els cursos són gratuïts i les places són limitades. Alguns es faran
presencialment al Palau Firal i d’altres en línea.
Els cursos es duran a terme sempre garantint les mesures de seguretat vigents.

+ INFO
• Del 26 al 30 d’octubre
• De 9 a 13 h
• 20 hores

MONITOR DE MENJADOR
Programari: Funcions monitor/educador. Normativa ètica i
responsabilitat. Organització i pautes d’observació. Hàbits
de menjador i de socialització.

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 2 de novembre al 16 de
desembre
• Dilluns i dimecres 9 a 12 h
• 40 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 2 al 6 de novembre
• De 15:30 a 20:30 h
• 20 hores

PRESENCIAL
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FRANCÈS TURÍSTIC
El curs vol donar les eines bàsiques de comunicació en
llengua francesa en l’àmbit turístic. Ens permetrà comunicarnos i desenvolupar-nos en moltes situacions quotidianes.
Veurem tasques com atendre un client en una oficina de
turisme, ajudar els clients en una recepció, guies turístiques
per la ciutat, atenció en hostaleria, etc., i, a més, revisarem de
forma ràpida les bases del francès.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER A L’OFICI DE PALETA - Impartit per

la Unió d’Empresaris de la Construcció

Curs pràctic dirigit a treballadors del sector que mai han rebut
una formació de l’ofici. L’objectiu és que l’alumne adquireixi
els coneixements indispensables del sector de la construcció
en temes d’edificació. Inclou 20 hores de formació específica,
segons conveni.

OCUPACIÓ
+ INFO
• 11 de novembre
• De 9:30 a 11:30 h
• 2 hores

PRESENCIAL

+ INFO

• Del 30 de novembre a l’11
de desembre
• De 17 a 21 h
• 30 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 18 al 29 de gener
• De 9 a 13 h
• 40 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 2 de febrer al 4 de
març

• Dimarts i dijous 9 a 13 h
• 40 hores

PROMOCIÓ ECONÒMICA

RECERCA DE FEINA PER LINKEDIN
Treu el màxim partit al teu compte de LinkedIn descobrint
les funcionalitats avançades més relacionades amb la
recerca de feina i la millora del teu posicionament, tant en
un ordinador com en un telèfon intel·ligent (smartphone). Et
servirà per accedir a les oportunitats professionals que estàs
buscant.

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Curs que pretén capacitar i assessorar operaris per tal
de millorar els coneixements en feines de manteniment
d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i sanejament i millora de
l’eficiència energètica.

JARDINERIA
Aquest curs de jardineria et capacitarà per a realitzar feines
relacionades amb la jardineria i el disseny, la instal·lació
i el manteniment de diferents tipus de jardins. Durant el
transcurs de la formació teòrica es parlarà sobre la tipologia
de les plantes, les seves característiques i la seva idoneïtat.
També s’aprendran altres habilitats relacionades amb les
plantes ornamentals, la poda, el paisatgisme, etc.

ADMINISTRATIU LABORAL

Aquest curs d’auxiliar administratiu t’ensenyarà a elaborar
i tramitar documents i comunicacions de l’empresa, a
registrar i arxivar de manera adequada i a realitzar gestions
de tresoreria, així com a prestar una bona atenció a l’usuari.

PRESENCIAL

+ INFO
• 3 de febrer

• De 9:30 a 13:30 h

• 2 hores

COM FER UN VÍDEO CURRÍCULUM
En aquest curs veurem com fer el vídeo currículum. Una
eina que incorpora noves variables com la imatge, la veu i
la manera de comunicar en la cerca de feina.

PRESENCIAL
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OCUPACIÓ
+ INFO
• 10 de febrer
• De 9 a 13 h
• 4 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 15 de febrer al 29 de
març

• Dilluns i dimecres 9 a 12 h
• 40 hores

PROMOCIÓ ECONÒMICA

MANIPULADOR D’ALIMENTS
Curs per adquirir el carnet de
manipulador d’aliments, necessari
per treballar en els sectors
relacionats amb l’alimentació.

ANGLÈS ATENCIÓ CLIENT
Curs d’anglès inicial per a professionals del sector serveis,
hostaleria, comerç i administració. Adquireix les eines
bàsiques per expressar-te i comunicar-te en llengua anglesa.

PRESENCIAL

+ INFO
• Del 12 d’abril al 12 de maig
• Dilluns i dimecres 9 a 13 h
• 40 hores

EN LÍNIA
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PREPARACIÓ ACTIC NIVELL MITJÀ
Prepara’t l’ACTIC coneixent i practicant les diferents competències, així com amb simulacres de testos.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

EMPRESA
PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
972 60 94 11 · viver@calonge.cat · activa.calonge.cat/formacio.html
Tots els cursos són gratuïts i les places són limitades. Alguns es faran
presencialment al Palau Firal i d’altres en línea.

+ INFO
• 29 de setembre
• De 15 a 19 h
• 4 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 6 i 8 d’octubre
• De 15 a 19 h
• 8 hores

COM CREAR EL TEU PLA D’EMPRESA

A l’hora de crear una empresa, hem de saber si el projecte
és prou sòlid per tal de tirar-lo endavant. Hem de conèixer el
mercat real on ens endinsarem i reconduir-ho en aspectes
financers, comercials, productius o d’organització. En aquest
taller aprendrem com millorar la direcció i l’organització empresarials per tal d’assolir els objectius fixats.

COM VENDRE A AMAZON
En aquest curs t’endinsaràs en el món dels mercats web i
entendràs com funciona el gran gegant de les vendes a
Internet perquè et llancis a vendre els teus primers productes.

EN LÍNIA

+ INFO

19 i 21 d'octubre
•--------------------17 i 19 d’octubre
• De 15 a 19 h
• 8 hores

EN LÍNIA

AMPLIA LES VENDES AMB
TÈCNIQUES DE PNL

Hi ha dos punts importants que cal tenir en compte quan es
du a terme una venda. Una és la qualitat en la comunicació
del venedor i l’altra és la qualitat del producte. No importa
quin tipus de client et toqui atendre, el que has de tenir
present és com s’hi inicia la comunicació i evitar qualsevol
tipus de resistència. Des d’aquest moment s’ha de construir
una relació de confiança i seguretat perquè el client tingui
l’oportunitat de valorar el producte i la seva possible compra.
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EMPRESA
+ INFO
• 3 i 5 de novembre
• De 15 a 19 h
• 8 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 10 de desembre
• De 15 a 19 h
• 4 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 15 i 17 de desembre
• De 9 a 13 h
• 8 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• 26 i 27 d’abril
• De 14 a 17 h
• 6 hores

PRESENCIAL
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

GESTIONA DIGITALMENT EL
TEU NEGOCI

En aquest curs aprendrem com podem ser més eficients
en l’administració digital del negoci. Veurem eines i trucs
que ens ajudaran. Aprendre a treballar en equip digitalment: Google drive, compartir documents, comunicació
interna amb Slack, gestió de la base de dades de forma
correcta, entre d’altres, són algunes de les possibilitats
que treballarem.

EL NOU CONSUMIDOR ÉS 3.0 COM
COMPLIR LES SEVES EXPECTATIVES

En el màrqueting un dels components que és més canviant
són les transformacions del consumidor. Amb cada nova
generació sorgeixen canvis que modifiquen la manera
com les persones compren i com es relacionen amb les
marques. És, per tant, un factor important per mantenir-se
competitives. Actualment s’està treballant en el consumidor
3.0. A què es refereix aquest concepte? Què implica?

ENTENDRE LA NÒMINA I EL
CONTRACTE DE TREBALL

Entendre el funcionament dels contractes de treball, la relació
laboral i diferents modalitats de contractes, així com un estudi
detallat de les nòmines: salari, conceptes, deduccions salarials,
retribucions, etc.

TENDÈNCIES PER A BOTIGUES PETITES
Conèixer què fan els altres i com ho podem aplicar i millorar
en el nostre negoci. Contruïm una marca forta i assimilem en
quins elements l’hem d’implantar. Aprendre a combinar, fusionar, redistribuir els nostres aparadors. Millorem el nostre espai
comercial.

EMPRESA
+ INFO
• 8, 10 i 15 de juny
• De 17 a 21 h
• 12 hores

PRESENCIAL

+ INFO
• 10 de maig
• De 9 a 12 h
• 3 hores

PRESENCIAL

PROMOCIÓ ECONÒMICA

PORTA LA TEVA PRÒPIA
COMPTABILITAT

És un curs de caràcter molt pràctic que inclou tots els
aspectes comptables que són necessaris conèixer per
portar correctament la comptabilitat d’una empresa.

ADAPTA LA TEVA CARTA DE
RESTAURANT DIGITALMENT
La digitalització dels negocis és imprescindible per a sobreviure. Cal apostar per aquest model. Una carta digital, a part
de ser més higiènica, t’estalvia en impressions, ja que pots
modificar el menú directament, i augmenta les vendes, ja
que el client pot consultar directament la carta sense esperes, cosa que dona al negoci una imatge actualitzada
d’acord amb els nous temps.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

EMPRENEDORIA
PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
972 60 94 11 · viver@calonge.cat · activa.calonge.cat/formacio.html
Tots els cursos són gratuïts i les places són limitades. Alguns es faran
presencialment al Palau Firal i d’altres en línea.

+ INFO
• 15 d’octubre
• De 15 a 19 h
• 4 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 27 i 29 d’octubre
• De 15 a 19 h
• 8 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 27 de novembre
• De 15 a 19 h
• 4 hores

PRESENCIAL
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EINES AL NÚVOL
Utilitzar eines per gestionar de forma eficient la recepció
i lectura d’informació en línia, saber gestionar i compartir àgilment la informació en l’entorn de treball i treballar
col·laborativament en línia des de qualsevol indret i ordinador.

COM FER ANUNCIS A FACEBOOK I
INSTAGRAM

Aprendre a optimitzar les campanyes a Instagram Ads, fent
segmentacions i selecció d’audiència, estratègies segons el
moment de l’embut de conversió (funnel), anuncis segons la
ubicació, etc.

APRENDRE A SER EMPRENEDOR
. Introduir els alumnes en l’emprenedoria. Incentivar la generació
d’idees d’emprenedoria basades en la innovació. Incentivar que els alumnes treballin
sobre les seves idees innovadores per transformar-les en
un projecte. Propiciar que els
alumnes aprenguin a utilitzar
eines útils per materialitzar
una idea d’emprenedoria.

EMPRENEDORIA
+ INFO
• 9 d’abril

• De 15 a 19 h
• 4 hores

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COACHING PER A EMPRENEDORS

Molts emprenedors ja tenen una idea de negoci, però no
saben com posar-la en pràctica. Per això, es tracta moltes
vegades d’identificar el primer pas: posar-se en acció.

PRESENCIAL

+ INFO
• 29 d’abril

• De 15 a 19 h
• 4 hores

EN LÍNIA

+ INFO
• 27 de maig
• De 15 a 19 h
• 4 hores

EN LÍNIA

INSTAGRAM SHOPPING

Es possible generar vendes a través de les xarxes socials i
per això utilitzem plataformes de vendes com Instagram
Shopping, una eina que permet als usuaris comprar
directament els productes que veuen a les publicacions.
Explicarem què és, com configurar-la i com aconseguir
vendre fàcilment.

WHATSAPP BUSINESS
Utilitzar el WhatsApp com a eina de màrqueting. Saber
com crear el nou compte, fer la migració de la informació dels xats i missatges del compte normal a un de business i començar a fer màrqueting, apropant-nos al client,
augmentant els percentatges de visualització, informant
sobre nous productes o serveis, fent revistes d’empresa
(newsletters), promocions, descomptes, sortejos, esdeveniments o atenent el client i gestionant reserves.
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Organitzat per:

Hi col·laboren:

