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Inscripcions: A partir del 18 de febrer i fins exhaurir 
les places. 

1. Presencialment: a l’Espai Jove 
“Ca la Romana” de 10h a 13h i de 
16h a 18h (excepte els dies amb 
activitats especials). 

2. Electrònicament: a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Caldes de Malavella  (http://
caldesdemalavel la.eadminis-
tracio.cat). Trobareu el tràmit 
electrònic Inscripció cursos 
Elabora’t 1r semestre 2019 a 
l’apartat Catàleg de tràmits o bé 
als Enllaços d’interès de la citada 
seu municipal. 

Documentació 
a aportar:

* Fotocòpia del DNI
* Document acreditatiu de situació 

d’atur (DARDO), si s’escau. 

Per a més 
informació:

Servei d’Orientació Laboral de 
Caldes 
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
972 48 02 66 (Espai Jove)
972 48 01 03 (Oficina de Turisme)
solc@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

Informació i 
normativa:

* Les inscripcions són obligatòries 
i les places limitades.

* Totes les formacions són gratuï-
tes per a persones en situació 
d’atur sempre i quan així ho acredi-
tin en el moment de la inscripció. El 
preu públic només l’hauran d’abonar 
aquells inscrits que no puguin acredi-
tar una situació d’atur. 

* Els alumnes seran seleccionats per 
ordre d’inscripció prioritzant la partici-
pació de persones en situació d’atur i 
residents a Caldes de Malavella.

* Si no es pot assistir a la formació, cal 
avisar amb suficient antelació a solc@
caldesdemalavella.cat .

* L’Ajuntament es reserva el dret 
d’anul·lar les formacions sempre i 
quan no hi hagi un nombre mínim 
d’alumnes inscrits, així com de modi-
ficar-ne les dates d’inici i/o finalització. 

* La cancel·lació de la inscripció per 
part de l’alumne, o la no assistència al 
curs, en cap cas comportaran el rein-
tegrament de l’import liquidat. 



Quadre resum oferta formativa 1r semestre 2019

CURS/TALLER HORES DIA I  HORA DATES PREU LLOC

Carretons Elevadors 
Frontal

9 
Divendres 22, de 16 a 20 h
Dissabte 23 o  30, de març 
de 9 a 14 h

Divendres 22 (part teòrica)
Dissabte 23 o dissabte 30 
de març (part pràctica)

20 € 
gratuït per 
a aturats

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports
Instal·lacions Serveis Panella

Informàtica nivell 
inicial

25
Dimarts i dijous de 11 a 
13 h

Del 5 de març a l’11 d’abril 
2019

25 €
gratuït per 
a aturats

Acadèmia Caldes Serveis i 
Formació

Anglès Intermedi II 50
Dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h

Del 20 de febrer al 19 de 
juny 2019

40 €
gratuït per 
a aturats

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Anglès Bàsic II 50
Dilluns i dimecres de 19.30 
a 21 h

Del 20 de febrer al 19 de 
juny 2019

40 €
gratuït per 
a aturats

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Taller “Cerca de feina i 
tràmits quotidians per 
Internet” 

4 Dilluns de 10 a 12 h 1 i 8 d’abril 2019 Gratuït
Aula d’informàtica de la Biblioteca 
Municipal

Taller “Recicla’t per 
trobar feina” 

4 Dimecres de 10 a 12 h 3 i 10 d’abril 2019 Gratuït Espai Jove Ca la Romana

Taller sobre 
Administració 
Electrònica

2 A concretar Maig  - juny (a concretar) Gratuït
Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Taller sobre certificats 
digitals

2 A concretar Maig – juny (a concretar) Gratuït
Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Taller sobre Protecció 
de dades

2 A concretar Maig – juny (a concretar) Gratuït
Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Curs d’Iniciació a la 
fotografia

8 4 sessions de 2 h/setmana Maig (a concretar) 15 € Espai Jove Ca la Romana

Curs de Premonitor/a 
de Lleure

30 Sortida formativa de 3 dies 15, 16 i 17 d’abril 2019 35 €
Casa de Colònies Sant Privat d’en 
Bas



CARRETONS 
ELEVADORS 
FRONTAL (9 h) 
Preu: 20 € 
Gratuït per a aturats
(part pràctica + part 
teòrica)

Formació teòrica i pràctica necessària per 
a adquirir el carnet reglamentari per a la 
conducció de carretons elevadors frontal. 
Per a l’obtenció de la certificació en car-
retons elevadors frontal s’ha de superar la 
prova teòrica i la prova pràctica.

Part teòrica (4h)
Divendres 22 de març Horari: 16 a 20 h 
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports

Part pràctica (5h) 
Opció 1: 
Dissabte 23 de març
Horari: 9 a 14 h Lloc: Instal·lacions Serveis Panella - Av-
inguda Mas Pins, 81 (Riudellots de la Selva)

Opció 2:
Dissabte 30 de març
Horari: 9 a 14 h
Lloc: Instal·lacions Serveis Panella -  Avinguda Mas Pins, 
81 (Riudellots de la Selva)

INFORMÀTICA 
NIVELL INICIAL
(25 h)
Preu: 25 € 
Gratuït per a aturats

Funcionament bàsic de l’ordinador, Inter-
net i correu electrònic. Dirigit a persones 
sense cap noció o amb coneixements 
molt inicials d’informàtica. Grup reduït. 

Dimarts i dijous de 11 a 13 h
Dates: del 5 de març a l’11 d’abril
Lloc: Acadèmia Caldes Serveis i Formació 

ANGLÈS 
INTERMEDI II
(50 h)
Preu: 40 € 
Gratuït per a aturats

Curs de continuació del nivell intermedi I o 
dirigit a persones que vulguin preparar-se 
per obtenir un certificat oficial de nivell A2 
o KET a la convocatòria de juny 2019.

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h 
Dates: del 20 de febrer al 19 de juny 2019
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports 

ANGLÈS BÀSIC II
(50 h)
Preu: 40 € 
Gratuït per a aturats

Curs de continuació del nivell bàsic I o di-
rigit a persones amb coneixements bàsics 
d’anglès. 

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h 
Dates: del 20 de febrer al 19 de juny 2019
Lloc: Aula del Pavelló Municipal d’Esports 

Cursos de Formació



Tots els tallers són gratuïts i estan oberts a tothom. 

Tallers

Cerca de 
feina i tràmits 
quotidians per 
internet (4 h)

Taller per aprendre a donar-se d’alta a portals de cerca de feina;  enviar 
candidatures a través del correu electrònic i també, a gestionar tràmits per-
sonals per Internet (seguretat social, atur, hisenda...).

Dilluns 1 i 8 d’abril de 10 
a 12 h
Lloc: Biblioteca municipal

Recicla’t per 
trobar feina (4 h)

Taller en petit grup on es treballaran les habilitats personals i laborals, el de-
senvolupament personal i l’autoconeixement; amb l’objectiu de diferenciar-
nos i reinventar-nos per a accedir a un lloc de treball i dibuixar el propi full 
de ruta professional.

Dimecres 3 i 10 d’abril de 
10 a 12 h
Lloc: Espai Jove “Ca la 
Romana”

Administració 
electrònica (2 h)

Conèixer el funcionament de l’administració electrònica com a forma de 
relacionar-se amb l’Ajuntament i també els organismes públics. Aprendre 
el sistema de tràmits a realitzar per part de ciutadans, empreses i profes-
sionals, la carpeta ciutadana, les notificacions i les principals tramitacions.

Maig – juny ( a concretar ) 
Lloc: Aula del Pavelló 
Municipal d’Esports

Certificats 
digitals (2 h)

Aprendre per a que serveix un certificat digital, elements que el caracter-
itzen, tipologia i relacions amb l’administració electrònica.  Visualitzar ca-
sos pràctics d’utilització del certificat digital: la signatura electrònica,  la 
factura electrònica, enviament de documents, instàncies i altres.  Aprendre 
els requeriments tècnics associats i l’aplicació dels mateixos amb mòbils i 
tabletes.

Maig – juny ( a concretar) 
Lloc: Aula del Pavelló 
Municipal d’Esports 

Protecció de 
dades  (2 h)

Aprendre com aplicar la protecció de les dades de caràcter personal dels 
nostres clients/tes i usuaris/ies segons el Reglament de Protecció de Dades 
aprovat el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 i la Nova Llei 
Orgànica de protecció de dades aprovada el passat 06/12/2018.  Dominar 
els elements bàsics de la normativa i com aplicar-ho al cas concret de cada 
empresa o negoci. Aprendre a autogestionar-se la protecció de dades i 
l’aplicatiu “FACILITA”.

Maig – juny ( a concretar ) 
Lloc: Aula del Pavelló 
Municipal d’Esports

Tallers



L’Àrea de Joventut presenta una proposta formativa di-
rigida especialment a joves amb la intenció de promoure la 
formació complementària. 
La inscripció als cursos és obligatòria i cal formalitzar-la 
dins els terminis que s’especifica per a cada formació 
en aquest llibret. L’Àrea de Joventut es reserva el dret 
d’anul·lar les formacions sempre i quan no hi hagi un nom-
bre mínim d’alumnes inscrits, així com modificar-ne les 
dates d’inici. Les places són limitades.

Per a més informació:
Espai Jove “Ca la Romana”

Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
Tel. 972 48 02 66 

calaromana@caldesdemalavella.cat

CURS 
D’INICIACIÓ A 
LA FOTOGRAFIA 
(8 h) 
Preu: 15 € 

Formació dirigida a joves i 
persones adultes per tenir 
una visió general del que és 
la fotografia, elements tèc-
nics bàsics de les càmeres 
(digitals, analògiques i inclús 
el mòbil), pràctiques de la 
fotografia i elements que la 
conformen; amb una part de 
pràctica a l’entorn.

Requisits d’accés: tenir més de 15 anys i estar empadronat a 
Caldes de Malavella
Durant el mes de maig, 4 sessions de 2 h (a concretar)
Lloc: Espai Jove “Ca la Romana”
Formació a càrrec: Erik Estany
Material: no és necessari disposar de càmera fotogràfica
Lloc i període d’inscripcions: Espai Jove Ca la Romana fins el 26 
d’abril 

CURS DE 
PREMONITOR/A 
DE LLEURE  (30h) 
Preu: 35 € 
(l’Ajuntament aporta 105 € 
per a cada alumne empa-
dronat a Caldes de Mala-
vella)

Formació dirigida a joves en 
l’àmbit del lleure, que té la 
intenció de ser una primera 
aproximació al sector i poder 
treballar de Premonitors/es 
fent suport a l’equip de di-
rigents.

Requisits d’accés: tenir més de 15 anys i estar empadronat a 
Caldes de Malavella (*requisit pel descompte)
Titulació que s’obté: Títol de Premonitor/a de Lleure / d’Iniciació al 
Lleure
Setmana Santa 2019: 15, 16 i 17 d’abril del 2019
Lloc: Casa de Colònies Sant Privat d’en Bas
Formació a càrrec: Escola de l’Esplai Girona
Lloc i Període d’inscripcions: Espai Jove Ca la Romana fins el 5 
d’abril

Ca la Romana- J de Jove Forma’t 



Busca la nostra oferta formativa al portal de Formació en Xarxa:

http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella  (SOLC) és el servei 
d’ocupació municipal format per l’àrea de joventut i l’àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Caldes. Els serveis que realitza el SOLC:
•	 Orientació i acompanyament en el procés de recerca de feina:  des de 

conèixer les oportunitats de feina existents avui, fins a les eines per la re-
cerca de feina (currículum,  cartes de presentació), els canals (presencial 
o per Internet) o com afrontar un procés de selecció.

•	 Suport per dibuixar el full de ruta de cadascuna de les carreres profes-
sionals.

•	 Gestió d’ofertes laborals per les empreses, seleccionant els candidats 
del nostre servei.

•	 Organització d’un programa formatiu adreçat a persones en situació 
d’atur anomenat ELABORA’T, el qual n’heu tingut informació en aquest 
fulletó.

Horaris d’atenció
Dimecres de 9.30 a 13.30 h (totes les edats)
Dilluns de 16 a 18 h (joves)
Cal demanar cita prèvia a solc@caldesdemalavella.cat , o als telèfons 972 48 
02 66 (Espai Jove), 972 48 01 03 (Oficina de Turisme). 

Condicions
Les entrevistes es realitzen a l’Espai Jove Ca la Romana.
El SOLC és un servei únicament per les persones empadronades a Caldes 
de Malavella.

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
L’Ajuntament de Caldes de Malavella, en 
col·laboració amb el Consell Comarcal de la 
Selva,  t’ofereix el Servei de Creació d’Em-
preses, amb l’objectiu d’ajudar-te en el pro-
cés de posada en marxa del teu projecte 
empresarial.
Des del Servei s’ofereix assessorament per-
sonalitzat a les persones emprenedores que 
tenen per objectiu posar en marxa un nou 
projecte de negoci. 
A través de tutories individualitzades amb 
diferents experts, t’ajudarem a analitzar si 
la teva idea de negoci és viable tenint en 
compte els aspectes clau que s’han de va-
lorar a l’hora de posar en marxa un projecte 
d’autoocupació. A més, també t’orientarem 
sobre els tràmits necessaris per donar-te 
d’alta, t’informarem de les ajudes i subven-
cions a què et pots acollir i t’ ajudarem a 
accedir al finançament necessari per poder 
iniciar l’activitat.

Horari d’atenció
Dimarts de 10 a 14 h, cada quinze dies. 
Ajuntament de Caldes de Malavella 
Per demanar cita prèvia:  972 48 01 03 (Ofi-
cina de turisme) o bé promocioeconomica@
caldesdemalavella.cat .   
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