EL CLUB DE
LA FEINA
Què és?

El primer pas?

És un servei en el qual les persones que
cerquen feina troben recursos materials,
formatius i suport tècnic per millorar les
competències i el grau d’autonomia per
la inserció laboral.

Has de demanar cita prèvia a l’Ajuntament!
Horari del Club de la Feina:
Dimecres de les 8.00 h a les 15.00 h
Divendres (quinzenal) de les 8.00 h a les 15.00 h
Tel: 972 66 03 75

Què et
On estem?
podem oferir?
PALAU FIRAL
C/ del Futur, s/n
17252 Sant Antoni de Calonge

• Sessions col·lectives d’acollida:
En la primera sessió d’acollida formalitzarem la inscripció i t’oferirem informació
general del servei. També t’oferirem dels
canals i les eines necessàries per iniciar
la recerca.
• Tutories individuals
Un cop realitzada la inscripció inicial,
podràs rebre assessorament, orientació i
realizar recerca de feina.
• Píndoles formatives
També podràs participar en cursos de
recerca de feina per Internet, preparar-nos per una entrevista de feina,
entre moltes altres.
*Cal Inscripció prèvia.

• Sala d’informàtica amb suport per la
recerca de feina
Un cop realitzada la inscripció inicial
també podràs utilitzar la sala d’informàtica del Club de la feina, acompanyat/da
per un tècnic d’ocupació.
*Cal Inscripció prèvia.

PROPOSTES DE FORMACIÓ 2020
Formació professionalitzadora
•
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Curs específic d’operari/ària de piscines
Manteniment d’edificis
Manteniment de Piscines
Operari de muntatge de plaques de guix (Pladur)
Curs de manipulació d’aliments
Curs bàsic de productes fitosanitaris.
Prevenció Riscos laborals 20 hores (construcció)
Curs de cambrer/a d’habitacions i hotels.
Gestió de reserves
Curs d’atenció al client amb idiomes (francès/anglès)
Màrqueting Digital i Xarxes Socials del sector turístic
Monitors de Lleure
Monitors de menjador i Monitors de transport escolar
Català per recerca de feina/ Català per el sector hostaleria
Gestió immobiliària
Alfabetització digital (office Bàsic)
Com crear el teu pla d’empresa
Com presentar el teu projecte
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Prepara’t per una entrevista de feina.
Claus per entendre els psicotècnics a un procés de selecció.
360º d’un procés de selecció.
Us de les xarxes socials per la recerca de feina
El candidat ideal: que busquen les empreses
Relacions Laborals: Entendre una nòmina i els contractes de treball
Fem un vídeo currículum.
Empoderament i concreció de l’objectiu professional
Gestió de l’estres en la recerca de feina.

Píndoles formatives

Formació i suport a l’aula d’informàtica.
• Recerca de feina amb ordinador - Divendres (quinzenalment) de les 11 h a les 12.30 h
• Recerca de feina amb mòbil - Divendres (quinzenalment) de les 13 h a les 14.30 h
*Inscripció prèvia.

Jornada Speed Datting
• Jornada d’entrevistes laborals ràpides entre les persones que cerquen feina i els empresaris del territori.

PROGRAMES D’OCUPACIÓ
PROGRAMA 30 PLUS
Programa ocupacional que desenvolupa el Consell Comarcal del Baix Empordà que té
com a objectiu la inserció laboral de persones a partir de 30 anys que busquin feina i resideixin al Baix Empordà. Inclou formacions especialitzades. Requereix un contracte
mínim de 6 mesos a les persones participants i subvenció adreçada a les empreses contractants de 1.050,00 € per mes contractat (40 hores setmanals).
• Destinataris: Persones en recerca de feina majors de 30 anys i empreses amb
necessitat de professionals.
*Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya .
2020: Aquest servei està gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà en conveni amb l’Ajuntament
de Calonge

SOM SINGULARS
El programa d’ocupació juvenil Som Singulars proposa formacions destinades a nois i
noies d’entre 16 i 25 anys del Baix Empordà. Iniciat l’any passat, és una iniciativa que ha
engegat el Consell Comarcal per oferir formació en els sectors amb més demanda de
personal de la comarca.
Les formacions tenen una durada de 18 mesos i consten de 210 hores, repartides en
formació professionalitzadora, mòduls transversals i de formació pràctica.
A més, el programa compta amb un acompanyament i seguiment tutoritzat per al jove al
llarg de tot l’any, amb l’objectiu de facilitar el seu retorn al sistema educatiu o la inserció
al mercat de treball.
Els itineraris formatius concrets es definiran a partir del perfils dels joves, contrastant
amb les demandes del mercat de treball de la comarca.
• Destinataris: Joves de 16 a 25 anys inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina
de Treball de la Generalitat , així com, a Garantia Juvenil.
*Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
del Fons Social Europeu 2019.

CAMPUS
L’Ajuntament de Sant Antoni i Calonge ofereix “El Campus d’Ocupació per joves”. És un espai
d’orientació, qualificació i millora professional i formativa per joves de Calonge i Sant Antoni.
L’objectiu és afavorir la inserció laboral de les persones joves i acompanyar-los en aquest
procés a través d’orientació laboral, foment de la formació, retorn al sistema educatiu, etc.
Els i les joves poden rebre assessorament individual o grupal, en funció de les necessitats, així
com participar en cursos, tallers o píndoles formatives.
• Ubicació: Palau Firal de Sant Antoni de Calonge.

