
SE
TE

M
BR

E 
20

17

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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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



LES NOVETATS DE LA LLEI DE L'AUTÒNOM

La nova Llei de l'autònom que s'aprova planteja diferents 

novetats dirigides a reduir les càrregues administratives i a 

desenvolupar mesures de foment i promoció i mesures per 

afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral, així 

com aclarir la fiscalitat de les persones treballadores 

autònomes. L'objectiu és donar informació sobre les 

principals novetats i els calendaris d'aplicació de la Llei i 

aclarir-ne els dubtes.

Destinat a persones autònomes, empresaris individuals, 

professionals independents i/o micro i petites empreses 

que estiguin interessades a conèixer els canvis i 

novetats. 

Inici previst a partir de l’octubre

CONTROL ECONÒMIC I FINANCER PER AUTÒNOMSI PETITES EMPRESES
A partir de la metodologia d'interpretació i anàlisi dels números de l'empresa o projecte, coneixerem com obtenir la informació necessària per a la presa de decisions, i la incorporarem com un procés intern habitual. Es treballarà el procés pressupostari, la previsió del compte de pèrdues i guanys, la previsió de tresoreria, el balanç de situació i la fiscalitat de l'empresa.

Destinat a persones emprenedores i empreses. 
Inici previst a partir de l’octubre

Potencia les competències 

que es posen en joc a l’hora 

de millorar la teva ocupabilitat!

MILLORA DE LES
EINES DE RECERCA:
El currículum.
Els diferents models i quan 
fer-los servir: cronològic, 
funcional, de competències, 
europeu...
La carta de presentació.
Els diferents tipus: en resposta 
a un anunci, d'autocandidatura, 
de seguiment....

INFORMA-TE'N

AULA OBERTA 2.0 AL CLUB DE FEINA

TALLERS PER TROBAR FEINA

ELS PORTALS:Feina Activa i XalocRegistra't i inscriu-te a les ofertes del portal Feina Activa del SOC.Cerca les ofertes que més s'ajusten al teu perfil i inscriu-t'hi a través del Web Xaloc.

ESTÀ PROTEGIDA LA INFORMACIÓ DE LA TEVA EMPRESA? EINES PER MILLORAR LA SEGURETAT A INTERNET I ALS DISPOSITIUS TECNOLÒGICS DEL TEU NEGOCI 
Seminari destinat a conèixer les principals eines per protegir la informació dels webs empresarials i els sistemes de tractaments de la informació, així com els dispositius tecnològics que utilitzen habitualment. Normativa vigent sobre protecció de dades Off i Online.Destinat a persones emprenedores i empreses. 

Inici previst a partir del novembreMILLORA LES HABILITATS COMERCIALS. APRÈN LES

TÈCNIQUES I CONEIX EINES PER CAPTAR NOUS CLIENTS

I FER NOVES VENDES

Amb l'objectiu de dotar les empreses participants d'eines, 

coneixements i habilitats per aprendre a comercialitzar amb 

èxit una idea, producte o servei, coneixerem les tècniques de 

venda més habituals i adquirirem i posarem en pràctica noves 

habilitats venedores.

Destinat a persones emprenedores i empreses. 

Inici previst a partir del novembre

LES EMPRESES DE TREBALL 

TEMPORAL (ETT) I  ALTRES 

PORTALS D'INTERNET, per 

ampliar les teves possibilitats 

d'inserció
Suport a la creació d'un correu 

electrònic, si no en tens.

Cerca ofertes i inscriu-te a les 

ofertes publicades per Internet i a 

les ETT del territori.

*Cal que portis el currículum 

actualitzat el dia de la sessió.

SER UN “NETWORKER”: 

FES CRÈIXER LA TEVA 

XARXA DE CONTACTES

Aprèn a crear una xarxa de 

contactes ÚTIL per al teu 

objectiu laboral. 

25 d’octubre de 9 a 14 

hores

ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (NOU!)(340 h mòduls teòrics + 80 h mòdul de pràctiques professionals no laborals)
Especialització en l'optimització de la xarxa de magatzems i/o el transport de llarga distància, gestionar operacions, distribucions capil·lars i fluxos de mercaderies. Mòdul d’anglès professional per a logística i transport.Requisits d'accés: Estudis de Batxillerat o equivalents. Es valorarà l'experiència en l'àmbit.

Inici previst a partir del desembre

GENERACIÓ D'IDEES EMPRESARIALS (2,5 h)

Com es generen les idees empresarials? Per què algunes idees 

tenen èxit i d’altres no? 

Fonts de valor i causes de fracàs.

Destinat a persones emprenedores.

Inici previst a partir del desembre

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 divendres, de 12 h a 14 h 

LA NOSTRA IMATGE EN LA 
RECERCA DE FEINA
Gestiona la teva imatge de 
manera eficaç per aconseguir el teu objectiu laboral i 
millora les teves habilitats 
socials/comunicatives en 
l’entorn laboral.
30 de novembre i 1 de 
desembre de 9:30 a 13:30 
hores

CALDES EN CLAU DE COMPETÈNCIES

Programa integral d'orientació, formació i inserció ocupacional 

destinat a persones interessades en potenciar la seva ocupabilitat 

identificant i treballant les competències clau. 

Assessorament i acompanyament especialitzat durant tot el procés 

ocupacional.

Accions formatives professionalitzadores en els sectors logístic, 

administratiu i sociosanitari. 

Inici previst a l'octubre

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
(370 h mòduls formatius + 80 h mòdul de pràctiquesprofessionals no laborals)
Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip multidisci-plinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia.
Requisits d'accés: Estudis ESO o equivalents. Es valorarà l'experiència en l'àmbit. 
Inici previst a partir del novembre

PREVISIÓ DE NOU INCI DE CURSOS!

PREVISIÓ DE NOU INCI DE CURSOS!

ANGLÈS
Destinat a persones en recerca de feina que vulguin millorar el seu nivell d’anglès i obtenir titulació oficial.
Requisits d'accés: Es realitzarà prova d'accés per determinar el nivell. Inici previst a partir del desembre

SESSIÓ D’ACOLLIDA 

Busques feina? Saps per on

has de començar?

Xerrada informativa per 

planificar la teva cerca de feina.

Els dijous a les 9 h

NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I 

LOCALS (NOU!)
(170 h mòduls teòrics + 80 h mòdul de pràctiques

professionals no laborals)

Formació dirigida a obtenir les competències tècniques 

necessàries per desenvolupar aquesta nova activitat professional 

en el sector de la neteja i higienització de tota classe d'edificis, 

locals, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o 

privats, indústries, espais i instal·lacions i mobiliari urbà.

Inici previst a partir del desembre


