
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 CUNIT.XARXATREBALL.CAT

Per últim, SOM Cunit ofereix un servei més proper i àgil a 
través de les xarxes socials.

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK I TWITTER (#SOMCUNIT)

COM EM PUC INSCRIURE?

Presentant instància model de sol·licitud i documentació reque-
rida en la mateixa, al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Cunit, carrer Major, 12, de Cunit. 
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.

Si no hi ha places per a tots els inscrits tindran prioritat 
els residents a Cunit. 

C/ dels horts, 5. | Tel. 977 676 292 | somcunit@cunit.cat
Facebook: SOMCunit | Twitter: @somcunit

www.cunit.cat/somcunit

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
DURANT TOT L’ANY EXCEPTE JULIOL, AGOST I SETEMBRE
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Benvolgut i Benvolgudes,

La nostra voluntat és estar a disposició dels 
cunitencs i cunitenques  que necessiten 
trobar feina i que volen millorar la seva for-
mació. És per això que, un any més, espe-
rem que aquesta proposta formativa sigui 
del vostre interès.

Jaume Casañas
El vostre regidor d’Ocupació i Formació

ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Un espai equipat amb ordinadors i diversos recursos materials i perso-
nal 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

PROGRAMA FORMATIU 2017/2018
2on i 3er TRIMESTRE: DE GENER A JUNY DE 2018

FORMACIÓ OCUPACIONAL GRATUÏTA 
Període d’inscripció: del 8 al 26 de gener de 2018

ANGLÈS COMERCIAL – NIVELL MIG B2 (36 HORES)
Thank you for coming?

Saps com captar al client estranger? Saps com atendre’l? En aquest 
curs podràs adquirir les nocions bàsiques que et facilitaran una bona 
i correcta comunicació amb els clients estrangers. Aquest curs esta 
dirigit a tota aquella persona que desenvolupa tasques d’atenció al 
públic. Els participants hauran de fer una prova de nivell.

Prova de nivell: 1 de febrer de 2018 a les 10.30 h
Dates: Del 1 de març al 17 d’abril de 2018
Horari: Dimarts i dijous de 9.15 a 12.15 h 
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Núm. places màxim: 15

CURS DE COCTELERIA - BARMAN PROFESSIONAL (30 HORES)

Fes-te professional d’un servei cada cop més 
demandat al sector de l’hosteleria. L’objectiu 
d’aquest curs es formar als alumnes en barmans 
professionals especialitzats en cocteleria inter-
nacional i clàssica amb una formació teòrica i 
pràctica. Aquest formació va destinada especial-
ment a aquelles persones amb experiència en el 
sector de l’hosteleria però també poden accedir 
aquelles persones sense experiència que vulguin 
reorientar el seu perfil laboral.

Dates: 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de febrer de 
2018 de 9 a 14 h 
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Núm. places màxim: 15

CARNET PROFESSIONAL 
PER A CONTROLADORS D’ACCÉS (60 HORES)

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que 
exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior 
de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles 
públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència 
contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats. 
Serà necessari fer una prova d’aptitud per accedir-hi. 

Dates: del 14 de maig al 15 de juny de 2018
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h
Lloc: Escola de Formació Dolors Paul i Poliesportiu municipal
Núm. places màxim: 20
Prova d’aptitud: 11 d’abril a les 10.30 h

ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER 
A LA RECERCA DE FEINA (20 HORES)

Cada cop més es fa imprescindible 
utilizar internet per a la recerca de 
feina. Aquest cus d’informàtica 
básica està enfocat a la recerca 
de feina utilitzant les noves tecno-
logies com una eina més, aprendre a utilizar 
l’ordinador per a fer un bon currículum, cartes 
de presentació, utilitzar els diferents canals on 
line de recerca de feina, i gestionar les nostres 
candidatures a través d’internet.  

Dates: 10, 12, 17, 19 i 24 d’abril de 10 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Núm. places màxim: 15

CURSOS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 
AL SECTOR DE L’HOSTELERIA (4 HORES)

L’alumne coneixerà els riscos existents 
en la manipulació d’aliments, les me-
sures preventives, així com els mètodes 
i procediments segons normativa per a 
una correcta manipulació d’aquests. A 
més, els alumnes assimilaran els con-
ceptes necessaris per a poder informar 
als consumidors d’aliments potencial-
ment al·lergògens, aprendran la nor-
mativa i seran capaços d’aplicar-la en 
l’activitat laboral.

Dues edicions: 2 de març
o 24 de maig

Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals

(c/ dels horts, 5)
Núm. places màxim: 15

CURS DE CARRETONS ELEVADOR FRONTAL 
I TRANSPALET ELÈCTRIC (20 HORES) 

Aquesta formació pretén donar 
als alumnes els coneixements tant 
teòrics com pràctics en la manipu-
lació d’un carretó elevador frontal  i 
la transpalet elèctrica segons norma 
UNE 58451:2016. 

Dates: 7, 8, 9 i 10 de maig
de 2018 

Lloc: Dependències
Municipals (c/ dels horts, 5)
Núm. places màxim: 12

NOVETATS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI

El passat 30 d’octubre va començar la 2a 
edició del Certificat de Professionalitat 
d’Atenció sociosanitària a persones de-
pendents en institucions socials. Aquesta 
és una formació amb titulació oficial i re-
coneixement laboral que combina 370h 
teòriques, 20h formació complementària i 
80h pràctiques. 
 
Si estàs interessat/ada en la propera edició
contacta amb SOM Cunit


