
QUI SOM?
El Servei d’Ocupació Municipal de Cunit té com objectiu prin-
cipal contribuir a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 
de la ciutadania del municipi de Cunit. 

El 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 I CONSULTEU 
O PENGEU LES OFERTES AL WEB SOM.CUNIT.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)

A QUI VA ADREÇADA?

Persones en edat laboral que estiguin en situació d’atur. Al web 
podreu consultar tots els requisits d’inscripció, que poden variar 
segons la formació que es sol·liciti.

QUAN ÉS EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?

Del 9 al 20 de setembre de 2019

QUIN ÉS EL PREU?

Els cursos són gratuïts

COM EM PUC INSCRIURE?

Presentant instància específica amb la documentació requerida 
en el període d’inscripció, al registre de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Cunit c/ Major, 12 Cunit i/o  a través 
del web som.cunit.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.

C/ dels Horts, 5. | Tel. 977 676 292 | somcunit@cunit.cat
Facebook: SOMcunit | Twitter: @SOMCunit
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Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
DURANT TOT L’ANY EXCEPTE AGOST
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Benvolguts i Benvolgudes,

Us presentem les novetats formatives del 
SOM Cunit pel proper trimestre.  Mantenim 
l’aposta per la formació de Certificat de Pro-
fessionalitat i altres formacions ocupacionals 
relacionades amb els sectors productius del 
territori: l’hostaleria, la logística, la seguretat, 
etc. També ampliem l’oferta de formació en 

competències transversals, cada cop més necessàries per a la 
inserció al món laboral i més requerides per les empreses. 

Per altra banda, continuem avançant en l’objectiu d’apropar 
els nostres serveis a la ciutadania i fer-los més àgils, mitjançant 
les xarxes socials i el web del SOM, molt més intuïtiva.

Per últim, continuem apostant per la creació d’una xarxa 
comarcal d’ocupació i formació, unint esforços i sinèrgies 
amb la resta d’entitats públiques i privades de la comarca,  
en benefici dels nostres ciutadans/es.  

Com a regidora de formació i ocupació d’aquesta nova eta-
pa, desitjo que aquesta guia sigui del vostre interès. 

Rebeu una salutació

Montse Cámara
La vostra Regidora de Formació i Ocupació

ESPAI DE RECERCA DE FEINA
Un espai equipat amb ordinadors i diversos recursos materials i 
personal de suport 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

CURSOS DE FORMACIÓ PER 
L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS 

DE PROFESSIONALITAT

Aquesta és una formació amb titulació oficial i reconeixement la-
boral que combina teoria i pràctiques en centres de treball. La in-
formació concreta sobre quin certificat/s es duran a terme  encara 
no està disponible. Us informarem el més aviat possible.

SEMINARIS / TALLERS GRATUÏTS

A QUI VAN ADREÇATS? 
Persones en edat laboral que esti-
guin en situació d’atur o treballa-
dors en actiu que vulguin millorar 
les seves competències laborals. 

QUIN ÉS EL PREU? 
El taller és gratuït

QUAN EM PUC INSCRIURE?
Les inscripcions estan obertes fins 
a formar grup.

COM EM PUC INSCRIURE?
Si estàs interessat/da en aquesta 
formació contacta amb el SOM 
Cunit pels canals habituals.

VOLS MARCAR LA DIFERÈNCIA?  
TREBALLA LES TEVES COMPETÈNCIES (10 HORES)

Donarem eines per a realitzar un exercici d’autoconeixement i 
d’autoestima. Amb jocs, simulacions i eines de coaching, els partici-
pants puguin incorporar nous comportaments per a què els apropin 
a un nivell adequat de capacitació en les següents competències:

1. Comunicació 
i Gestió Emocional 

2. Treball en Equip
3. Implicació, Responsabilitat 

i Motivació

4. Polivalència i Motivació 
cap al Aprenentatge

5. Flexibilitat i Adaptació al Canvi
6. Proactivitat i Orientació a 

Resultats

Dates: 22 i 24 d’octubre de 2019
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels Horts, 5)
Núm. places màxim: 20

PROGRAMA FORMATIU 2019/2020
1er TRIMESTRE: DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2019

FORMACIÓ OCUPACIONAL GRATUÏTA
Període d’inscripció: del 9 al 20 de setembre de 2019

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

Curs d’informàtica bàsica enfocat a la recerca de feina. Apren-
drem a utilitzar l’ordinador per a fer un bon currículum, utilitzar 
els diferents canals de recerca de feina i gestionar les nostres can-
didatures a través d’internet.

Dates: 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2019
Horari: de 10 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. Per tal d’obtenir aquesta 
habilitació s’ha de superar un examen proposat i publicat per la 
Generalitat de Catalunya.

Dates: del 14 d’octubre al 11 de novembre del 2019
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
Lloc: Escola de Formació Dolors Paul i Poliesportiu municipal
Núm. places màxim: 20
Requisits específics indicats a la sol·licitud

CURSOS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 
AL SECTOR DE L’HOSTELERIA (6 HORES)

Coneixerem els riscos existents en la manipulació d’aliments, 
les mesures preventives, així com els mètodes i procediments 
segons normativa. A més, assimilarem els conceptes necessaris 
per a poder informar als consumidors d’aliments potencialment 
al·lergògens.

Dates: 29 d’octubre de 2019 de 8:30 a 14:30 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels Horts, 5)
Núm. places màxim: 15

CURS DE CONDUCCIÓ DE CARRETÓ 
ELEVADOR RETRÀCTIL (16 HORES)

Adquirirem els coneixements teòrics i pràctics del carretó elevador 
retràctil, d’acord amb la normativa vigent respecte la Conducció 
Segura d’elements de manutenció.

Dates: 18, 19 i 20 de novembre de 2019
Horari: Dilluns 8.30 a 14.30 h i  dimarts i dimecres de 9 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels Horts, 5)
Núm. places màxim: 10
Requisits específics indicats a la sol·licitud


