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SERVEI D'EMPRENEDORIA I CLUB DE L'EMPRENEDOR 
- Servei de sensibilització, informació i assessorament a 
persones emprenedores:
    Acompanyament en el procés de generació d'idees
    empresarials.
    Tràmits i cerca de fonts de finançament.
    Elaboració pla empresa.
    Suport a la consolidació d'empreses.
    Formació especialitzada.
- Espai de suport a les persones emprenedores en què poden 
trobar materials, recursos i serveis per poder desenvolupar de 
manera autònoma el seu procés de creació d'empresa.

REEMPRESA
Servei d'acompanyament i de suport especialitzat per facilitar el 
procés de cessió d'una empresa en funcionament i viable, d'un 
empresari que la vulgui cedir a un nou emprenedor-empresari 
que vulgui continuar amb l'activitat. 

SERVEI D'EMPRESA
Informació i assessorament en: 
    Ajuts i subvencions generals i sectorials. 
    Informació per la internacionalització, per la innovació i
    per la competitivitat empresarial. 
    Altres informacions i normativa.
    Calendaris laborals.
    Premis a les millors iniciatives empresarials.
    Formació especialitzada.

CENTRE D'INICIATIVES EMPRESARIALS -
CALDES EMPRÈN 
- Impuls de projectes empresarials de nova creació i consolidació 
d'empreses constituïdes recentment. Allotjament en mòduls 
d'oficines, tallers i espais compartits de coworking per a la 
consolidació dels projectes empresarials.
- Lloguer de la sala de presentacions de 100 m , per fer-hi 
seminaris, sessions de formació, conferències i altres activitats 
empresarials.
Contacte: caldesempren@caldesdemontbui.cat

SERVEIS DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA
I A L'EMPRESA

Més informació a: serveiempresa@caldesdemontbui.cat
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixement

BORSA DE TREBALL
Servei d’atenció a les persones que busquen feina i gestió
d’ofertes de treball de les empreses del territori, a partir dels
requisits sol·licitats. Les persones inscrites poden accedir a les
ofertes de treball i als recursos de recerca activa de feina i de
millora de les seves competències professionals.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb
núm. 0900000170.

SOC- PUNT D’AUTOSERVEI
Podeu fer gestions relacionades amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya: renovació de la demanda d’ocupació, altes, baixes
i suspensions, obtenció de certificats, consulta d’ofertes de feina,
consulta de cursos de formació i d’altres.

Més informació a: borsatreball@caldesdemontbui.cat

CLUB DE FEINA
Espai de recerca activa de feina on rebreu atenció personalitzada,
informació, orientació i recursos necessaris per fer una recerca
de feina efectiva.

CLUB DE FEINA +16
Espai destinat als joves, a partir dels 16 anys, interessats a
rebre informació, assessorament i suport per accedir al món
laboral.

Més informació a: clubfeina@caldesdemontbui.cat

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Accions formatives destinades a millorar les competències
professionals necessàries per accedir a un mercat laboral, dinàmic
i exigent. 

Més informació a: pfo@caldesdemontbui.cat



NO ET SURTEN ELS NÚMEROS, REVISA I

REINVENTA EL TEU MODEL DE NEGOCI (4 h)

A partir del Business Model Canvas es desenvoluparà una 

sessió pràctica en què es farà el mapa de model de 

negoci actual de l'empresa, una diagnosi dels punts forts i 

les àrees potencials de millora i es presentaran les noves 

tendències i les àrees en les quals es pot millorar un 

model de negoci per tal de guanyar competitivitat. 

Destinataris: titulars de negocis que vulguin realitzar una 

revisió del seu model de negoci i pensar de manera visual 

i divergent, per crear noves oportunitats,  i també per a 

persones emprenedores.

Data: 20 d'octubre de 2016 

Horari: 15 h a 19 h.

Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresa-

rials – c. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

LA CARTA DE PRESENTACIÓ
Importància de la carta de 
presentació i els diferents tipus de 
carta.
Elaboració de la carta d'autocan-
didatura i/o la carta de resposta a 
un anunci.

L'ENTREVISTA DE 
FEINA, ESTRATÈGIES 
PER SUPERAR-LA 
AMB ÈXIT
Objectius de l'entrevista.
Estructura d'una entrevista 
de feina.
Consells que cal tenir en 
compte: abans, durant i 
després de l'entrevista.
La comunicació verbal i no 
verbal.
Tipus d'entrevistes i 
d'entrevistadors.
Competències que es posen 
en joc durant l'entrevista.

EL CURRÍCULUM PER 

COMPETÈNCIES I LA 

PLATAFORMA VIRTUAL 

PORTA 22
Què són les competències?

Les competències associades a les 

ocupacions.

Fitxa d'ocupacions.

Diccionari de competències.

Identificació de competències 

personals.

Models de currículum per 

competències.

CONTROL ECONÒMIC I FINANCER PERAUTÒNOMS I PETITES EMPRESES (7 h)
A partir d'una metodologia d'interpretació i anàlisi dels números de l'empresa o projecte, s'ajudarà a prendre decisions i s’incorporarà aquesta metodologia com un procés intern habitual. Es treballarà el procés pressupostari, previsió compte de pèrdues i guanys, previsió tresoreria, balanç de situació i fiscalitat de l'empresa.

Destinataris: petites empreses, persones autònomes i persones emprenedores.
Data: 24 i 29 de novembre de 2016 Horari: 15.30 h a 19 h.
Lloc: Caldes Emprèn – Centre d'Iniciatives Empresa-rials – c. del Garraf, 30. Pol. Ind. La Borda

INSCRIU-TE A LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT) I AMPLIA LES TEVES POSSIBILITATS D'INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL    Suport a la creació d'un correu, si no en tens.    Com registrar-te a les ETT que més contracten al territori.    Com cercar ofertes.
    Com inscriure't a les ofertes publicades.*Cal que portis el currículum actualitzat el dia de la sessió.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

DE MAGATZEMS

(310 h mòduls teòrics + 80 h 

mòdul de pràctiques professio-

nals no laborals)

Destinat a persones que 

vulguin gestionar operacions i 

fluxos de mercaderies, 

especialització en l'optimització 

de la xarxa de magatzems i/o 

cadena logística.

Requisits d'accés: estudis de 

batxillerat o equivalents. Es 

valorarà l'experiència en 

l'àmbit.

Previst a partir de desembre

AULA OBERTA 2.0 - QUE LA INFORMÀTICA NO SIGUI UN 

OBSTACLE PER TROBAR FEINA!
Saps com aconseguir un informe de vida laboral? Necessites un certificat 

de prestacions? Vine i t'ensenyarem a fer els  tràmits imprescindibles per 

a la cerca de feina (certificats SOC, certificats SEPE, cita prèvia...) i altres 

gestions per Internet. 

Els dimarts, de 12 h a 14 h, a l’aula oberta 

REFLEXIONA DE LA MÀ D’UN COACH:

Com identificar les teves virtuts professionals i realçar-les.

Com identificar aspectes de tu mateix que pots millorar.

Com posicionar-te de manera eficaç davant el context laboral actual.

Com gestionar les teves emocions.

Com identificar les habilitats clau per trobar feina.

RECORDA: LA FEINA DE TROBAR FEINA NOMÉS LA POTS FER TU. 
APROFITA EL SUPORT D'EXPERTS QUE T'ORIENTARAN I T'ACOM-
PANYARAN DURANT TOT EL PROCÉS.

UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES:

La teva imatge és un punt essencial en l'entrevista de feina, aprèn-ne a 

identificar els punts bàsics per mostrar el millor de tu mateix:

Transferir a través de la imatge personal que ets el candidat ideal per al 

lloc de treball.

La capacitat que tenim de projectar identitat a través de la imatge 

personal és molt important.

Codis estètics, protocols, indumentària, habilitats socials i comunicatives 

en l'entrevista de feina.

Dies 17 i 24 de novembre de 2016, de 9 h a 13 h.

MILLORA DE LES 
EINES DE RECERCA:
el currículum i la 
carta de presentació 
Els diferents models de 
currículum i els avantatges 
que tenen cada un 
(cronològic, funcional, de 
competències, europeu...).
Les diferents cartes de 
presentació (de resposta a 
un anunci, d'autocandida-
tura, de seguiment...).

CERCA D'OFERTESDE FEINA ALS PORTALS:Feina Activa i XalocSuport a la creació d'un correu electrònic, si no en tens.Com registrar-te i inscriure’t a les ofertes del portal Feina Activa (SOC).
Com inscriure’t a les ofertes del web Xaloc (Diputació de Barcelona).

CALDES EN CLAU DE COMPETÈNCIESPrograma integral d'orientació, formació i inserció ocupacional destinat a persones interessades a potenciar la seva ocupabilitat identificant i treballant les competències clau. Accions professionalitzadores, pràctiques en empresa, assessora-ment i acompanyament especialitzat durant tot el procés ocupacional.Inici previst a l'octubre

ESPECIALITZA'T: 
ÀMBIT LOGÍSTIC
Tallers monogràfics orientats 
a professionals del sector, 
en què es treballaran 
temàtiques com la logística 
verda, les operacions del 
transport i la distribució de 
mercaderies... consulta el 
calendari previst!
Segon dijous de mes (a 
partir de novembre)

ESPECIALITZA'T: ÀMBIT 
SOCIOSANITARI
Tallers monogràfics orientats a 

professionals del sector, en què es 

treballaran temàtiques com l'acom-

panyament al dol, el treball de la 

memòria, les tècniques de mobilitza-

ció... consulta el calendari previst!

Primer dijous de mes (a partir de 

novembre)

Accions formatives que integren el treball per competències i les noves tecnologies en la recerca de feina, i l'experiència pràctica.  

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL (220 h)Destinat a persones que vulguin resoldre de forma correcta i fluida les tasques de gestió administrativa de les relacions comercials/em-presarials en llengua anglesa.
Requisits d'accés: estudis d’FP1 administratiu o superior, experièn-cia en l'àmbit i nivell d'anglès mitjà (es realitzarà prova d'accés). Previst a partir de desembre

PREPARA'T: NETEJA

Forma't per ser 

professional de la neteja 

de centres sanitaris, 

oficines/locals i domicilis.

100 hores – Inici 

previst a l’octubre

PREPARA'T: COMERÇ/RETAIL
Acció formativa en què es treballarà la 
comunicació orientada al client i a les 
vendes, forma't per ser el professional 
que les botigues necessiten. 
100 hores – Inici previst a 
l’octubre

ATENCIÓ SOCIOSANI-
TÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
(370 h mòduls formatius +
80 h mòdul de pràctiques 
professionals no laborals)
Atendre a persones depen-
dents en l'àmbit sociosanitari
a la institució, aplicant les 
estratègies dissenyades per 
l'equip multidisciplinari 
competent i els procediments 
per mantenir i millorar la seva 
autonomia.
Requisits d'accés: estudis 
d’ESO o equivalents. Es 
valorarà l'experiència en 
l'àmbit. 
Previst a partir de desembre

INFORMA-TE'N 

Busques feina?

Per on has de començar?

Xerrada informativa per 

planificar la teva cerca

de feina.


