Benvolguts i Benvolgudes,
Iniciem un nou semestre al SOM Cunit i
a través d’aquesta guia us presentem les
novetats formatives. Mantenim l’aposta
per la formació de Certificat Professional
i altres formacions ocupacionals relacionades amb sectors productius del territori, l’hostaleria, la logística, l’educació i
amb la formació de competències bàsiques.
Per altra banda, tenim nova web molt més intuïtiva i propera a la ciutadania i a les empreses, i continuem apostant
per les xarxes socials per arribar cada vegada a més persones i més ràpid. Des del SOM continuarem contribuint als
esforços de la comarca per treballar cada cop més coordinament i desenvolupar els projectes previstos en ocupació
i formació en benefici dels nostres ciutadans/es.
Com a regidor d’ocupació i formació desitjo que aquesta
guia sigui del vostre interès.
Rebeu una salutació
Jaume Casañas
El vostre regidor
d’Ocupació i Formació

SERVEI OCUPACIÓ MUNICIPAL DE CUNIT

SOM CUNIT

C/ dels horts, 5. | Tel. 977 676 292 | somcunit@cunit.cat
Facebook: @som.cunit | Twitter: @SOMCunit
som.cunit.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h

COM EM PUC INSCRIURE?
Presentat instància específica amb la documentació requerida durant el període d’inscripció
al registre de
l’Oficina d’Atenció Ciutadà de l’Ajuntament de Cunit
(C/major, 12 – Cunit) i/o a través de la Seu Electrònica
CUNIT.EADMINISTRACIO.CAT.
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre qualsevol de
les formacions que apareixen en aquesta guia, en cas de
que no s’hagin inscrit un mínim de participants.
Al web podreu consultar els requisits d’inscripció, que poden variar segons la formació que es sol·liciti.

Ajuntament de Cunit
Gener - Juny 2019

QUI SOM?
El Servei d’Ocupació Municipal de Cunit, SOM Cunit té com
objectiu principal contribuir a la millora de l’ocupabilitat i la
inserció laboral de la ciutadania del municipi de Cunit.
SOM Cunit fa una clara aposta clara per la formació al
treballador/a, com un dels instruments principals en la millora
de les seves competències professionals, facilitant així la seva
inserció al mercat laboral.
El SOM també contempla el servei de la Borsa de Treball com
a mecanisme d’intermediació entre les empreses i les persones
aturades en recerca de feina o que vulguin millorar les seves
condicions laborals.
DONEU-VOS D’ALTA A SOM.CUNIT.CAT
Com a novetat, us podeu inscriure als cursos de formació a
través de la seu electrònica CUNIT.EADMINISTRACIO.CAT
Per últim, SOM Cunit ofereix un servei més proper i àgil a
través de les xarxes socials.
SEGUEIX-NOS A FACEBOOK (@som.cunit)
I TWITTER (@SOMCunit)

GUIA
FORMATIVA

som.cunit.cat

PROGRAMA FORMATIU 2018/2019
2on semestre: DE GENER A JUNY DE 2019

FORMACIÓ OCUPACIONAL GRATUÏTA
Període d’inscripció: del 7 al 25 de gener de 2019
CURS DE COCTELERIA, BARMAN PROFESSIONAL (30h)
L’objectiu d’aquest curs es formar als alumnes en barmans professionals especialitzats en cocteleria internacional i clàssica amb
una formació teòrica i pràctica. Formació destinada especialment
a persones amb experiència però també poden accedir persones
sense que vulguin reorientar el seu perfil laboral. Aquesta edició
inclou la visita a una destil·leria.
DATES: 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de febrer de 2019
HORARI: de 9 a 14 h
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
NÚM. PLACES: 15
REQUISITS: Ser major d’edat. No és obligatori estar a l’atur.
CURS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
PER A LA RECERCA DE FEINA (20h)
Curs d’informàtica bàsica enfocat a la recerca de feina utilitzant
les noves tecnologies com una eina més. Aprendre a utilitzar
l’ordinador per a fer un bon currículum, utilitzar els diferents canals online de recerca de feina i gestionar les nostres candidatures
a través d’internet.
DATES: 2, 4, 9, 11 i 16 d’abril de 2019
HORARI: de 10 a 14 h
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
NÚM. PLACES: 15

CURS DE CARRETONS ELEVADOR
FRONTAL I TRANSPALET ELÈCTRIC (20h)
Aquesta formació pretén donar als alumnes els coneixements tant
teòrics com pràctics en la manipulació d’un carretó elevador frontal i la transpalet elèctrica segons norma UNE 58451:2016.
DATES: 7, 8, 9 i 10 de maig de 2019
HORARI: Dilluns i dimarts de 10 a 14 h i dimecres i dijous de
8.30 a 14.30 h
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
NÚM. PLACES: 12
REQUISITS: Ser major d’edat i tenir carnet de conduir.

ESPAI DE RECERCA DE FEINA
Un espai equipat amb ordinadors i diversos recursos materials
i personal de recolzament a disposició dels usuaris per a la
recerca de feina.
HORARI: matins
DATES: Consulteu disponibilitat al SOM
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
PREU: Gratuït

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL (150h)
El curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera
educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per
organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització. Superat el procés formatiu
pots obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
DATES: Part lectiva (150h), del 4 de març al 12 d’abril de 2019 +
part pràctica i memòria (160h)
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
NÚM. PLACES: mínim 15 màxim 20
REQUISITS: Ser major d’edat
CURS DE VETLLADOR/A ESCOLAR (30h)
Formació que pretén donar competències i eines necessàries per
acompanyar i donar suport als infants amb necessitats educatives
especials dins de l’entorn escolar.
DATES: 20, 22, 24, 27, 29 i 31 de maig de 2019
HORARI: Dilluns – dimecres, divendres de 9 a 14 h
LLOC: Dependències Municipals. C/ dels horts, 5
NÚM. PLACES: 15
REQUISITS: Ser major d’edat i es valorarà tenir el carnet de
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil o altra formació
relacionada amb el món de l’educació.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI
El 14 de gener comença la 3a edició del
Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Aquesta és una formació
amb titulació oficial i reconeixement laboral que combina 370h teòriques, 20h formació complementària i 80h pràctiques.
Si estàs interessat/ada en la propera edició
contacta amb SOM Cunit

