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El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de
l'Ajuntament de Sant Vicenç treballa per millorar
l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur i
dinamitzar les empreses del municipi. Potenciem la
difusió del coneixement i ajudem a generar noves
oportunitats al municipi.

L'Ajuntament organitza durant aquest 2017, en el
marc de 40 Setmanes 40 Activitats, jornades de
formació setmanals, adreçades a persones en
recerca de feina, emprenedors, empresaris i al
comerç.

Comptarem amb els millors professionals experts
en les matèries, amb temàtiques que poden ser
molt últils per als col.lectius esmentats i es podran
posar en comú les vostres reflexions i inquietuds.

En aquest programa recollim el primer trimestre
d'aquest any. Us convidem a participar-hi.



La Fi del Curriculum únic. Com adaptar la CV
a una oferta.
A càrrec de: Francesc Gelida. De 10.00 a 12.00.
Consultor de desenvolupament professional,
docent i blogger a elcandidatoidoneo.com, blog
d’orientació laboral i selecció de personal.

P R O G R A M A

Dijous 19 de Gener

Dimarts 24 de Gener
10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi
explica.
A càrrec de: Yolanda Presa. De 17.00 a 21.00.
Experta en comptabilitat, fiscalitat i finances.

Dijous 2 de Febrer
Vols conèixer quins tipus de contractes hi ha?
De 19.00 a 20.30.
Experts en temes laborals.

Dimarts 7 de Febrer
Com posar el preu als meus productes o serveis.
A càrrec de: Marc Fernández. De 19.00 a 21.00. 
Consultor sènior independent, amb més de 14 anys
d’experiència en estratègia i millora de negoci.

Dimarts 21 de Febrer
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de
negoci /Servei?
A càrrec de: Marc Fernández. De 19.00 a 21.00.
Consultor sènior independent, amb més de 14 anys
d’experiència en estratègia i millora de negoci.
Especialitzat en consolidació i creixement d’empreses.
Fundador d’INNIO, StartupDayBAges, Grouin entre
d’altres.

Dimarts 28 de Febrer
Fixació d’objectius: Clau per l’èxit professional i
personal.
A càrrec de: Isabel Acera De 9.30 a 12.30.
Psicòloga i coach executiva i personal. Llicenciada en
Psicologia per la UAB i amb el Postgrau en Coaching a
l’Entorn Laboral per la IL3 de la UB.

Dimarts 7 i Dijous 9 de Març
Tres jocs de rol per incrementar l’autoconfiança.
A càrrec de: Lourdes Pérez. De 10.00 a 14.00.
Gerent d'Educamotions i experta en gestió econòmica
financera, direcció estratègica i habilitats
organitzatives.

Dilluns 13 de Març
Entrevista de feina.
A càrrec de: Gemma Clapes. De 10.00 a 12.00.
Professional dels RRHH amb més de 20 anys
d’experiència en entorns de consultoria i planificant  e
impartint formació. Formadora en programes de
màster, universitats, in company i en diferents
institucions públiques i privades.

De Dilluns 20 a Dijous 23 de Març
Vull vendre per internet, per on començo?
A càrrec de: Josep Alberti. De 15.00 a 17.00. 
Conferenciant i Professor de MKT. Soci i CEO de
LekSport.com. Mentor/Advisor Start-Ups TIC.

Dimecres 29 de Març
T’ajudem a inscriure’t a portals de feina.
A càrrec de: Laura Gordo. De 9.30 a 11.30.
Llicenciada en pedagogia i tècnica d’ocupació a
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Les inscripcions són gratuïtes però cal
confirmar l’assistència a través del correu
electrònic:
 

     svc.promoeconomica@svc.cat
     ocupacio@svc.cat

Totes les ponències se celebraran a l’Espai
Impuls 

Dimecres 15 de Febrer
Com pots detectar les teves competències
transversals.
A càrrec de: Eva Serra. De 10.00 a 12.00.
Llicenciada en  pedagogia, especialitzada en
orientació escolar i professional. Especialista en
coaching amb 15 anys d' experiència en orientació i
formació contínua.


