GUIA2018

de formacio'
Centre Municipal de Formació
i Ocupació “Antic Hospital”

Ajuntament de Vila-seca

Benvolguts,
Com a regidor d’Ocupació i Formació Continuada de l’Ajuntament de Vila-seca,
em plau presentar-vos la nova edició de la Guia de Formació corresponent a l’any 2018.
A la guia hi trobareu un ampli ventall de l’oferta formativa de la ciutat.
Podreu veure-hi el programa formatiu previst de tot un seguit de cursos pensats per a persones del nostre municipi que senten la necessitat de formar-se i, per tant, d’adquirir nous
coneixements.
Sabem que vivim temps de canvis i, com a regidor responsable de les polítiques d’ocupació,
estic convençut que ara és moment per prendre consciència de la importància que té una bona
formació, no tan sols per l’enriquiment personal, sinó també pel que suposa per al progrés
personal i de la nostra societat, per tal d’aconseguir incrementar les oportunitats laborals.
L’equip humà del Centre Municipal de Formació i Ocupació treballem per oferir un catàleg de
cursos pràctics, cursos que han estat seleccionats tenint en compte les necessitats reals del
teixit empresarial, i que esperem que siguin del vostre interès.
Us voldria desitjar molta sort en aquest camí d’aprenentatge i us agraeixo una vegada més la
confiança que ens feu.
Cordialment,
Josep Toquero Pujals - 3r Tinent d’acalde
Regidor delegat de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral
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CURS D’OFIMÀTICA BÀSICA 30 h
Tant a nivell privat, dins de l’àmbit particular, com en l’entorn professional, és
imprescindible tenir coneixements mínims d’ofimàtica, així com de l’accés a
Internet i del correu electrònic.
L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i funcions bàsiques dels
principals programes del paquet OFFICE DE MICROSOFT, utilitzar l’ordinador
com a eina per tal d’assolir la suficient habilitat en la utilització de programes de
gestió (processador de textos, full de càlcul, bases de dades, etc.) i comprendre
l’estructura i el funcionament d’Internet.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL

GUIA2018 de formacio'
CURS D’OFIMÀTICA AVANÇADA 30 h
Curs dirigit a persones amb coneixements previs d’ofimàtica que volen aprofundir més en els programes que habitualment utilitzen, ja sigui a nivell d’usuari per
a la formació bàsica personal, o bé per aplicar-la en la seva activitat professional.
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements avançats d’ofimàtica per al
maneig diari de l’ordinador, aprendre a dominar el programes més importants
del paquet Microsoft Office, eines avançades de Word, Excel, Access i PowerPoint, Internet i la planificació amb Outlook.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D’EXCEL 2010
BÀSIC-INTERMEDI 26 h
Vídeo curs adreçat a persones amb un mínim coneixement d’Excel. Iniciació a
aquest programa especialitzat en la creació de fulls de càlcul que ens permet
agrupar, analitzar i compartir informació alfanumèrica (dades estadístiques,
científiques o econòmiques). Mitjançant una senzilla taula i un joc d'eines s’arriba a manejar amb soltesa aquest programa.
El curs inclou un bloc bàsic on es treballen: l’entorn d'Excel i la cinta d'opcions,
introducció a l'aplicació, gestió d'arxius, introducció de dades i formats bàsics i
condicionals; i un bloc intermedi on es treballen: introducció a les fórmules,
imprimir i compartir fulls de càlcul, representació gràfica de les dades, dades
distribuides en diversos fulls , llistes i taules de dades, introducció a VBA i novetats d'Excel 2013.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

VIDEO CURS

GUIA2018 de formacio'
CURS DE WORD 2013 26 h
Curs que permet adquirir coneixements teòrico-pràctics per assolir un nivell
professional de maquetació de textos. Per a això es forma l'alumne en el processador de textos més utilitzat a nivell laboral a tot el món. Word 2013 és una eina
imprescindible per a la redacció de documents, impressió, etc. Qualsevol persona interessada en l'actualització de les seves capacitats en l'ordre de la informàtica ha de començar amb aquesta aplicació com a base i suport de la resta de les
aplicacions.
Word és el processador de text més utilitzat per les empreses i en l'àmbit
domèstic per a tot tipus de redacció de treballs. Word 2013 inclou les opcions de
les versions anteriors amb l'afegit de múltiples novetats com un panell de navegació millorat, més efectes visuals per al text, nous elements gràfics d’SmartArt,
noves eines d'edició d'imatges, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D’ANGLÈS PER A L’ATENCIÓ
AL CLIENT 40 h
Aquest curs ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en la llengua
anglesa, tant a nivell oral com escrit, i aprendre el vocabulari i les expressions
emprades en situacions habituals (presentar-se, saludar, acomiadar-se, seguir
instruccions senzilles, respondre i formular preguntes en anglès, demanar o
donar informació sobre llocs o horaris, etc.) per tal de comunicar-se de forma
efectiva i comprensible des del punt de vista de la pronunciació.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL

GUIA2018 de formacio'
CURS DE FRANCÈS PER A
L’ATENCIÓ AL CLIENT 40 h
Aquest curs ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en la llengua
francesa, tant a nivell oral com escrit, i aprendre el vocabulari i les expressions
emprades en situacions habituals i laborals (presentar-se, saludar, acomiadar-se, seguir i donar instruccions senzilles, respondre i formular preguntes en
francès, demanar o donar informació sobre llocs o horaris, etc.) per tal de comunicar-se de forma efectiva i comprensible des del punt de vista de la pronunciació.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D’ANGLÈS NIVEL I 26 h
Aquest curs en línea ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en
la llengua anglesa, tant a nivell oral com escrit, i aprendre el vocabulari i les
expressions emprades en situacions habituals (presentar-se, saludar, acomiadar-se, seguir instruccions senzilles, respondre i formular preguntes en anglès,
demanar o donar informació sobre llocs o horaris, etc.) per tal de comunicar-se
de forma efectiva i comprensible des del punt de vista de la pronunciació.
Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa
permet una major compatibilitat amb altres sistemes d'ensenyament d'idiomes
i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s'acredita.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D’ANGLÈS NIVEL II 26 h
Curs en línea adreçat a persones amb un mínim coneixement de la llengua
anglesa, tant a nivell oral com escrit. Mitjançant aquest curs l'alumne obtindrà
les eines teòrico-pràctiques necessàries per desenvolupar-se eficaçment en
l’idioma anglès, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de
manera fluïda en anglès.
L'anglès és una llengua que parlen al voltant de 400 milions de nadius i addicionalment 500 milions de persones que tenen l'anglès com a segona llengua. Avui
dia, l'aprenentatge d'aquest idioma és bàsic i essencial en qualsevol àmbit
professional.
Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa
permet una major compatibilitat amb altres sistemes d'ensenyament d'idiomes
i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s'acredita.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE CARRETONER 8h
L’objectiu d’aquesta acció formativa és dotar l’alumne de coneixements i capacitats en el sector logístic per desenvolupar tasques de recepció, col·locació, manteniment, preparació, recepció, ubicació de comandes i expedició de càrregues
en el magatzem de forma integrada en l’equip de treball.
El curs inclou el mòdul de manipulació de càrregues amb carretons elevadors.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL
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CURS DE FRANCÈS A1-A2 26 h
Curs adreçat a persones amb un mínim coneixement de la llengua francesa.
Aquest curs ofereix coneixements bàsics i intermedis de la llengua francesa,
tant a nivell oral com escrit. S’aprèn el vocabulari i les expressions emprades en
situacions habituals i laborals per tal de comunicar-se de forma efectiva i comprensible des del punt de vista de la pronunciació.
Aquet curs permet obtenir el Nivell Oficial del Consell Europeu A1-A2.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE TPC 60 h
(Targeta Professional per a la Construcció)
Des del punt de vista legal:
Permet acreditar la formació específica rebuda pel treballador sobre la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció.
Des del punt de vista de gestió de seguretat i salut, i didàctic:
Permet conèixer els riscos associats a l’activitat i les mesures preventives, així
com tenir nocions bàsiques de gestió de seguretat i salut a l’obra.
En definitiva, l’objectiu mesurable final és reduir la sinistralitat laboral.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE GESTIÓ
DE MAGATZEM 80 h*
Permet capacitar els alumnes en el domini de les tècniques i actituds que
permetin organitzar la recepció, l’emmagatzematge i l’expedició de les mercaderies, així com el registre d’aquests moviments.
També s’ensenyarà com controlar els estocs, i com verificar i supervisar el bon
ús i funcionament de les instal·lacions del magatzem.
El curs inclou, a més a més, la formació de carretoner i control d’estocs
mitjançant Picking (preparació de comandes de manera automatitzada).
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS DE SOLDADURA AMB ELÈCTRODE
REVESTIT I SOLDADURA TIG 122 h*
La soldadura és un procés de fabricació àmpliament estès a la indústria. Entre
els diferents processos de soldadura, els més habituals són amb elèctrode
revestit i la soldadura TIG. Amb aquests processos es poden soldar amb molt
bona qualitat gairebé qualsevol tipus de metall, i són uns processos especialment adequats per a treballs delicats i de responsabilitat (indústries químiques,
alimentàries, nuclears).
L’objectiu d’aquest curs és dotar els participants de coneixements teòrics i pràctics significatius sobre les tasques bàsiques dels dos tipus de soldadura (elèctrode revestit i TIG) per a la seva aplicació a la indústria petroquímica de Tarragona.
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS D’OPERACIONS
DE MANTENIMENT 100h*
L’objectiu d’aquests curs és dotar els participants de coneixements teòrics i
pràctics significatius sobre les tasques bàsiques del manteniment mecànic en la
indústria en general i més concretament en la indústria petroquímica.
Aquest curs també inclou formació en manteniment i reparació d’instal·lacions,
edificis i espais públics, i manteniment i reparació amb tècniques de restauració
i pintura.
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS DE PREVENCIÓ PER A OPERADORS
EN PONT-GRUA 26 h
Aquest curs permet adquirir els coneixements necessaris de nivell bàsic de
prevenció de riscos laborals. Inclou a més una part del portal temari específic en
funció del Sector Professional en què s'enquadra l'activitat laboral que exerceix
l'alumne. Es pretén consolidar i millorar els coneixements sobre prevenció
aplicats a les tasques quotidianes en el lloc de feina.
Els continguts específics del curs són: la màquina, riscos, disseny i construcció,
muntatge i utilització, proteccions personals, legislació afectada, definicions,
lloc i comunicacions per a l'operació de grues, instruccions generals d'operació,
formació de l'operador, formació del personal de l'àrea de treball de la grua,
muntatge i instal·lació, manteniment, modificacions de la grua, envelliment de la
grua, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
CURS DE PREVENCIÓ DE CAIGUDES
EN ALÇADA (PROTECCIÓ) 26 h
Aquest curs permet adquirir els coneixements necessaris de nivell bàsic de
prevenció de riscos laborals. Inclou a més una part del portal temari específic en
funció del Sector Professional en què s'enquadra l'activitat laboral que exerceix
l'alumne. Es pretén consolidar i millorar els coneixements sobre prevenció
aplicades a les tasques quotidianes en el lloc de feina.
Aquest curs ofereix les eines necessàries que capaciten l'alumne per conèixer i
identificar la definició del que són treballs en alçada i les plataformes elevadores, les escales manuals i les bastides, les instal·lacions d'esteses de treball i
els materials utilitzats en treballs verticals i els rescats i evacuacions i les
referències legislatives.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE TRACTAMENT D’AIGÜES
EN PISCINES I PISCINES D’HIDROMASSATGE 20 h
El manteniment de l’aigua de les piscines ha esdevingut un dels elements fonamentals per tal d’assegurar el bon funcionament de les instal·lacions públiques.
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar els coneixements i les habilitats
necessàries per realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de
les instal·lacions públiques, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels
usuaris segons la legislació vigent. Aporta una sèrie de procediments pràctics a
fi de permetre l’exercici de la professió d’operador/a de piscines públiques.
Els continguts específics del curs inclouen la normativa vigent aplicable, les
propietats i característiques fisicoquímiques de l'aigua, característiques generals d'una piscina i el seu funcionament i manteniment, els riscos sanitaris que
poden sorgir en una piscina, els programes de gestió i autocontrol i els principis
bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D’AUXILIAR DE CUINA 120h*
Aquest curs permet conèixer els diferents departaments dins de la cuina d’un
establiment hoteler, així com els usos de la principal maquinària i eines de cuina,
per poder desenvolupar les principals tasques: coneixements i pràctica de
tasques de tallatge, aprovisionament de matèries primeres en cuina, realització
d’elaboracions culinàries i elaboració de pastissos i rebosteria.
Es pretén desenvolupar aptituds per al treball en equip amb la supervisió d’un
superior de partida.
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 10 h
Permet assolir els coneixements i hàbits adequats per garantir la qualitat i seguretat alimentària en els productes destinats al consum humà.
Permet conèixer la normativa vigent en matèria de sanitat alimentària, la qual
estableix l’obligació de la formació del personal relacionat amb aquesta activitat.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL
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CURS D’AL·LÈRGENS I APPCC (Sector alimentació) 26 h
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements bàsics sobre bones pràctiques
d'higiene alimentària per tal d'aconseguir una correcta manipulació dels aliments,
per evitar així la seva possible contaminació i prevenir l'aparició de malalties alimentàries.
Aquest curs permet conèixer les causes que provoquen les toxi, infeccions alimentàries, aplicar les mesures preventives necessàries per evitar la contaminació dels
aliments, realitzar una correcta neteja i desinfecció dels estris i instal·lacions, adquirir els coneixements bàsics del sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics
(APPCC), adquirir coneixements tècnics i pràctics per dissenyar, desenvolupar i
aplicar un sistema APPCC, conèixer les necessitats i exigències legislatives en
matèria de seguretat alimentària, l'origen del Sistema APPCC i la importància de la
seva implantació per a l'elaboració d'aliments segurs per al consumidor, adquirir
coneixements necessaris per complir la normativa vigent en matèria d'informació
sobre el contingut en al·lèrgens dels aliments no envasats destinats a la venda,
adquirir coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries més
freqüents, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE DECORACIÓ I EXPOSICIÓ DE PLATS 26 h
En l'actualitat, en el món de la restauració, és molt important conèixer com desenvolupar els processos de preelaboració, preparació, presentació i conservació de tota
classe d'aliments i definir ofertes gastronòmiques, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària. Per
això, amb aquest curs s’adquireixen els coneixements necessaris per a decorar i exposar plats de forma adequada.
Els continguts específics del curs són: la importància del contingut del plat i la seva
presentació, la gana i l’aspecte del plat, evolució en la presentació de plats, la presentació clàssica i la moderna, l’adequació del plat a color, mida i forma del seu recipient,
el muntatge i presentació de plats en grans plàteres per a la seva exposició en bufet,
adorns i complements de diferents productes comestibles, altres ornaments i complements, formes i colors en la decoració i presentació d'elaboracions culinàries, el
disseny gràfic aplicat a la decoració culinària, necessitats d'acabat i decoració segons
tipus d'elaboració, modalitat de comercialització i tipus de servei. Execució d'operacions necessàries per a la decoració i presentació de plats regionals, internacionals,
de creació pròpia i de mercat, d'acord amb la seva definició i estàndards de qualitat
predeterminats, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE CAMBRER/A 26 h
El curs de cambrer/a ofereix una formació especialitzada en la matèria. Per a
l'equip de professionals de l'àmbit de restauració, és molt important desenvolupar els processos de preservei, servei i postservei propis del cambrer, aplicant
amb autonomia les tècniques corresponents, acollint i atenent el client, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts, respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària i gestionant administrativament petits establiments d'aquesta naturalesa. Així, amb aquest curs
s’adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar les habilitats del
cambrer/a.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 80 h*
El curs ofereix la formació bàsica i necessària per atendre les necessitats de les
persones amb dependència i ensenya diferents tècniques d’higiene i cura personal. També facilitarà informació sobre aspectes mèdics, tipus d’alimentació,
trasllats, mobilitat del pacient...
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS D’EMPRENEDOR DIRECTIU 26 h
El curs d’emprenedor Directiu (Acreditació Professional) ofereix els mitjans per
adquirir els coneixements necessaris per realitzar aquesta funció de la millor
manera possible. Els canvis del mercat i les empreses han estat molt notables
en els últims anys, ja no es tracta simplement d'obtenir grans beneficis o guanyar més diners, sinó que també es pretén que totes les persones involucrades en
l'empresa estiguin satisfetes. Per tant, les relacions socials dins de l'empresa,
avui en dia, són una de les claus cap a l'èxit. Aquest curs aporta nocions sobre
comunicació empresarial i habilitats de direcció dins de l'àrea d'entrenament
per saber reaccionar adequadament davant de tot tipus de situacions seguint els
principis d’emprenedoria.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
CURS DE TÈCNIQUES PER MILLORAR
L’AUTOESTIMA, L’AUTOCONTROL
I LA COMUNICACIÓ 26 h
Amb aquest curs es pretén ajudar els professionals a controlar aspectes tan
fonamentals per al seu treball com l'autocontrol, l'autoestima i els dots de
comunicació. D'això dependrà en gran mesura l'èxit en la consecució dels seus
objectius, aconseguint al mateix temps transmetre seguretat i confiança a la
resta de components de l'equip de treball.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
CURS D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
APLICADA A L’EMPRESA 26 h
Les tècniques de control i les habilitats d'intel·ligència emocional són pràctiques
i destreses fonamentals en situacions on conflueixen diverses persones i en
concret en l'aspecte laboral, així el curs esdevé una oportunitat solvent per a
aquells que, tot i estar integrats perfectament en el seu lloc de treball, s'hagin
d'actualitzar i ampliar coneixements o exercitar-se en nous aspectes com els
que es tracten en aquest curs.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
CURS D’APARADORISME 30 h
Permet capacitar l’alumnat per al disseny i la preparació d’aparadors d’una
forma creativa, fent de l’aparador una eina eficaç de vendes, amb l’objectiu de fer
atractius els establiments per tal de potenciar-ne el consum.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL

GUIA2018 de formacio'
CURS DE SECCIÓ DE PRODUCTES
FRESCOS 120h*
L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’alumnat en l’organització i control i
emmagatzematge de matèries primeres i productes frescos. Realitzar correctament les operacions de condicionament dels productes de carn i peix en les
seves diferents modalitats i la seva posterior comercialització a la secció, així
com la correcta manipulació de la carn i el peix per a la seva comercialització al
públic.
Aquest curs inclou la realització de pràctiques a empreses.
* CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL

GUIA2018 de formacio'
CURS DE TÈCNIQUES DE VENDA
I ATENCIÓ AL CLIENT 26 h
El curs de tècniques de venda i atenció al client té per objecte adquirir les claus
del procés de vendes per tenir èxit en l'activitat comercial, identificar les fases
que comprèn el procés de venda, analitzant els factors clau en cadascuna
d'aquestes, conèixer els estils de comunicació vàlids i eficaços en la relació amb
el client, identificant també aquells no desitjables. Aprendre les recomanacions
bàsiques per formular preguntes i argumentar de forma eficaç per resoldre les
objeccions, guanyar soltesa i confiança en totes les etapes de la venda. Conscienciar-se de la importància que el factor motivació té en el resultat final del
procés de venda i reflexionar sobre les habilitats individuals de cada un amb
l'objectiu de proposar-se objectius de millora.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
CURS DE MÀRQUETING A LES XARXES SOCIALS
I IMPLANTACIÓ DE NEGOCI ELECTRÒNIC 26 h
Aquest curs de Màrqueting Digital i Xarxes Socials ofereix una formació especialitzada en la matèria. Les xarxes socials han propiciat un nou concepte de màrqueting i relacions públiques a què cada dia van més professionals, i els resultats són sorprenents.
Entre els diferents continguts, es tracten temes com les noves normes de màrqueting i de les relacions públiques, els compradors, l'audiència a la qual es
dirigeixen els mitjans socials, el màrqueting digital i les xarxes socials, màrqueting electrònic, la comunicació, el màrqueting des d'una pàgina web, la comercialització de productes, el comerç electrònic (avantatges i inconvenients), blogs,
microblogs, sindicació de continguts i podcàsting, definició i identificació de les
diferents comunitats, factors en social mitjana, el procés de compra influenciat
pel contingut web, el màrqueting i els motors de cerca, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA2018 de formacio'
MATRICULACIÓ I PAGAMENT
INSCRIPCIÓ ALS CURSOS
La inscripció als cursos es durà a terme al SOCE mitjançant un imprès de matriculació.
L’horari per matricular-se és de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h. La plaça del curs no
s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la matrícula.
Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran en funció dels següents
criteris:

· Ordre d’inscripció
· Empadronament al municipi
· Situació d’atur
· Discapacitat de l’alumne
· Haver participat en altres accions formatives
· Proximitat de l’actual domicili o centre de treball
· Família nombrosa o monoparental
L’Ajuntament de Vila-seca es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim
d’alumnes, així com de fer canvis d’horari, lloc o professorat.

GUIA2018 de formacio'
PAGAMENTS DELS CURSOS
El pagament del preu públic s’ha de realitzar una setmana abans de l’inici del curs,
mitjançant transferència bancària a l’entitat i número de compte indicat a l’imprès de
matriculació.
Cal lliurar al SOCE una còpia del comprovant de la transferència abans de l’inici del curs.

ASSISTÈNCIA
Es lliurarà un certificat d’assistència a qui assisteixi a un mínim del 80 % d’hores

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULES
Es retornarà l’import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al
centre. En cas de malaltia greu de la persona interessada o familiars al seu càrrec, o en
altres circumstàncies excepcionals alienes a la seva voluntat documentalment justificades, que impedeixin assistir al curs, existirà el dret de devolució del 100 % si es preavisa
amb tres dies naturals abans de l’inici del curs. No es retornarà l’import de la matrícula
un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada iniciat el curs.

Organitza

Ajuntament de Vila-seca

Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”
C. de l’Hospital, núm.1, 43480 Vila-seca
Tel. 977 39 43 25 - Fax 977 39 43 27
C/e: soce@vila-seca.cat
www.soce.cat

