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Oferta formativa
subvencionada

Cursos presencials

Carretó elevador
frontal i retràctil
18 de setembre
Horari: de 9 a 13 h i de 14 a 18 h
Ubicació: Escoles velles
Durada: 8 h
Preu: 15 €
Inscripció: fins al 10 de setembre
Titulació: carnet homologat

Monitor/a de menjador
i transport escolar
8, 9, 14, 15 i 16 d’octubre
Horari: divendres, de 17 a 21 h; dissabtes, de 9 a 13 h
Ubicació: Escoles velles + online
Durada: 40 h (20 presencials + 20 online)
Preu: 30 €
Inscripció: fins a l’1 d’octubre
Requisits: disposar d’ordinador personal amb connexió a
Internet per seguir i completar la formació online
Titulació: diploma acreditatiu

Manipulació d’aliments

Premonitor/a de lleure

6 de novembre

23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre

Horari: de 8.30 a 14.30 h
Ubicació: Escoles velles
Durada: 6 h
Preu: 10 €
Inscripció: fins al 29 d’octubre
Titulació: diploma acreditatiu

Horari: de 9 a 13 h
Ubicació: instal·lació municipal a determinar + online
Durada: 28 h
Preu: 25 €
Inscripció: fins al 30 de novembre
Requisits: tenir entre 15 i 17 anys. Disposar d’ordinador
personal amb connexió a Internet per seguir i completar
la formació online
Titulació: Certificat

Auxiliar d’educació
especial: vetllador/a
12,13, 18,19 i 20 novembre
Horari: divendres, de 17 a 21 h; dissabtes, de 9 a 13 h
Ubicació: instal·lació municipal a determinar + online
Durada: 40 h (20 presencials + 20 online)
Preu: 30 €
Inscripció: fins al 5 de novembre
Requisits: disposar d’ordinador personal amb connexió
a Internet per seguir i completar la formació online
Titulació: diploma acreditatiu

Monitor/a de lleure
infantil i juvenil
18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31
de desembre; 3, 4, 5, 7, 8 i 9
de gener de 2022
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h (els diumenges i
vigílies de festiu, només al matí)
Ubicació: instal·lació municipal a determinar + online
Durada: 310 h (100 h presencials + 25 h online + 160 h
de pràctiques + 25 h online d’elaboració de la memòria
per part de l’alumne/a)
Preu: 45 €
Inscripció: fins al 30 de novembre
Requisits: ser major d’edat en el moment
de l’inici del curs. Disposar d’ordinador personal amb
connexió a Internet per seguir i completar la formació
online
Titulació: Diploma i carnet de monitor/a d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil, atorgat
pel Departament de Joventut de la Generalitat
de Catalunya
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Conferència:
‘Tot es pot entrenar’,
amb Toni Nadal
13 de novembre
Toni Nadal ha estat entrenador, durant 27 anys, del jugador de
tenis professional Rafa Nadal i actualment, és director esportiu
de la Rafa Nadal Academy.
Sempre li ha agradat més definir-se com a formador, ja que
considera que en la formació de qualsevol esportista és fonamental treballar tres aspectes: el treball tècnic, la formació del
caràcter i la formació en valors.
Com a entrenador, ha collit al costat de Rafa Nadal, un dels palmarès més exitosos de la història del circuit internacional de tenis:
74 tornejos en total; 16 grand slam entre els quals destaquen deu
Roland Garros, tres US Open, dos tornejos de Wimbledon i un
Open d’Austràlia; quatre Copa Davis i dos Jocs Olímpics.
Actualment, compatibilitza la seva tasca com a director esportiu
de la Rafa Nadal Academy, amb la seva faceta de conferenciant,
amb xerrades a les quals parla sobre gestió de l’adversitat, simplicitat, autoexigència, respecte, compromís, la millora constant
i no sobrevalorar els èxits ni magnificar les derrotes.

Horari: 19.30 h
Ubicació: Casal Cultural
Preu: gratuït amb inscripció prèvia (aforament limitat)
Inscripció: del 25 d’octubre al 5 de novembre (empadronats); del 8 al 12 de novembre (no empadronats).
Al Casal Cultural, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.

Cursos online
Aquesta oferta formativa consta d’un paquet de cursos
subvencionats i exclusius per a persones empadronades.
Les places són limitades, amb la disponibilitat següent:
Hores

Places disponibles

6-12

20*

20-30

15*

36

10

40

15

120

15

* Places disponibles entre tots els cursos d’una mateix paquet d’hores.

Títol

Hores Preu

Seguretat alimentària:
Manipulació d’aliments

Facturació electrònica

Seguretat alimentària:
Reglament d’al·lergògens

Word bàsic

Gestió de projectes amb Trello

Word avançat

Organització i col·laboració
amb Agile & Scrum

Excel bàsic

Productivitat online: agilitza la feina
aprofitant les noves tecnologies

Excel avançat

Acompanyament al dol

Hores Preu

20-30

6-12

12€

Atenció al client en anglès mig

Gestió d’equips de treball

Atenció al client en anglès avançat

Sistemes de gestió de la salut
i seguretat en el treball: ISO 45001:2018
De la Neurociència a l’aula
Places disponibles: 20 per al conjunt dels cursos de 6-12 hores.

20€

Atenció al client en anglès bàsic

Igualtat de gènere:
aplicacions pràctiques en l’àmbit laboral

Com gestionar fàcilment
la Prevenció de Riscos Laborals
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Títol

Places disponibles: 15 per al conjunt dels cursos de 20-30 hores;
10 per a cada curs de 36 hores.

Títol

Hores Preu

* Auxiliar d’educació especial:
vetllador/a
* Monitor/a de menjador:
especialista en menjadors escolars
* Coordinador/a de menjador escolar

Inscripció
La inscripció i el pagament a tots els cursos és
exclusivament online, a través de la botiga virtual del
lloc web municipal, www.poblamafumet.cat, des d’on es
podrà fer la inscripció i compra dels cursos.
Avís important

40

25€

* Docència de la formació
ocupacional presencial

En cas de no completar el curs o cursos (ja siguin presencials o online) als quals l’usuari s’hagi inscrit,
els diners no seran retornats.
Requisits per als cursos online

* Docència de la formació
ocupacional online

1. Disposar d’ordinador personal o portàtil amb connexió a internet, per poder realitzar el curs online.
2. Indicar en quina adreça de correu electrònic es vol
rebre les claus per accedir a la plataforma.

** Anglès A1
** Anglès A2

120

35€

** Anglès B1
** Anglès B2
* Contingut del curs d’acord a l’article 13.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de
gener, per als tutors/es formadors/es.
** Cursos dissenyats segons el Marc Europeu de referència. Preparatoris per a
l’examen de Cambridge.

Places disponibles: 15 per al conjunt dels cursos de 40 hores; 15 per al
conjunt dels cursos de 120 hores.

Protocol Covid
La totalitat dels cursos presencials seran desenvolupats
seguint el protocol antiCovid vigent en el moment de l’inici i durant totes les sessions establertes per a cada curs.
La inscripció als mateixos suposa l’acceptació d’aquest
protocol, així com de les indicacions que els monitors i/o
organitzadors puguin fer en cada cas concret.
Anul·lació
L’Ajuntament es reserva el dret d’anular els cursos presencials per raons d’evolució de la pandèmia. En aquest
supòsit, es retornarà els diners a les persones inscrites a
aquesta modalitat de cursos formatius.
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Oferta formativa
subvencionada per a empadronats

poblamafumet.cat

