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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.



Identificació de competències 
transversals. 
A càrrec de: Laura Mata i Montse 
Rebullida. De 10.00 a 12.00. 
Llicenciades en Pedagogia i tècniques 
d’orientació professional i de 
desenvolupament a l'IDFO (l’Institut per 
al Desenvolupament de la Formació i 
l ’Ocupació). 

P R O G R A M A

Dimarts 11 de Juliol

Dijous 20 de Juliol 
Identitat Digital 
A càrrec de: Marta Albet. De 18.00 a 20.00 . 
Assessora d'empreses. Dinamització de 
projectes i experta en formació i màrqueting. 
El món ja és digital, i tu?
Aprofita els mitjans online per tenir visibilitat 
Web, Blog, Xarxes socials i Google. 
Com definir una estratègia de Màrketing Online. 

Dimecres 26 de Juliol 
"Com gestionar la MARCA PERSONAL  a 
les xarxes socials per generar oportunitats 
de feina o negoci" 
A càrrec de: Cèlia Hil. De 9.30 a 11.00. 
Consultora/Formadora/Conferenciant en 
Feina 2.0- Recursos Humans 2.0, Xarxes 
Socials i Marca Personal. 

Dimecres 26 de Setembre
Formació bàsica wordpress 
A càrrec de: Alba Junyent.   
De 15.00 a 17.00 . 
Enginyera Tècnica (UPC). Experta en disseny, 
maquetació i programació web. 
Taller de nocions bàsiques per conèixer les 
eines del wordpress. 

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.

Dimarts 19 i Dijous 21 de Setembre
Tres jocs de rol per incrementar 
l'autoconfiança 
A càrrec de: Lourdes Pérez. 
De 10.00 a 14.00 . 
Gerent d'Educaemotions i experta en gestió 
econòmica i financera, direcció estratègica i 
habilitats organitzatives. 
Taller adreçat a empreses, propietaris/es i 
directius/ves, emprenedors/es, així com els seus 
treballadors/es que vulguin desenvolupar la 
persuasió, el poder de la negociació i l’empatia, 
amb l’objectiu principal d’aprendre a actuar 
davant els diferents àmbits amb seguretat i 
confiança. 

AGOST 


