La Serradora

PROJECTE

Centre de Promoció Econòmica
SERVEIS GENERALS

DE

•Recepció atesa
•Internet Wi-Fi
•Fibra òptica
•Servei de copisteria i impressions
•Espai d’exposicions temporals
•Lloguer de sales de reunions
•Formació i assessorament
•Neteja i manteniment
•Suport tècnic informàtic

I DESENVOLUPAMENT

econòmic

COWORKING
Els espais de coworking o cotreball són nous espais de gestió i
col·laboració, autèntiques eines de col·laboració i un veritable canvi
en la forma de treballar.
És un concepte relacionat amb la col·laboració i basat en
l’optimització de recursos productius i socials, especialment indicat
en temps de crisi.
COWORKING AVANÇAT

C. Sant Isidre, 34
Telèfon 93 115 63 52
Dilluns, dimarts, dijous i divendres
10.00 h a 15.00 h dimecres de 10.00 h
a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h

És una domiciliació sense espai en la qual els usuaris disposen
dels següents serveis:
•Servidor virtual linux amb programari bàsic o 20Gb d’espai o 1 		
CPU doble nucli o 2 GB RAM
DOMICILIACIÓ FISCAL
És una domiciliació sense espai en la qual els usuaris disposen del
servei de recepció de correu en horari del centre.
APROFITAMENT DE L’ESPAI DEL CPD
PER ALLOTJAR UN SERVIDOR
Característiques:
•1 U en el Rack
•Alimentació elèctrica estabilitzada 24x7x365
amb un SLA de 4 hores
•Connectivitat i velocitat en funció del VLAN dedicada per
l’emprenedor o empresa
OFICINA VIRTUAL
És una domiciliació sense espai en la qual els
usuaris disposen dels següents serveis:
•Recepció de correu en horari del centre
•Entrega de correspondència a Correus
•Recepció de petita paqueteria en horari
del centre

RECERCA

C. Santa Rosa, 24-26
Telèfon 93 599 56 98
De dilluns a dijous de 9.00 h a 14.30 h
i de 15.00 h a 17.00 h i divendres
de 9.00 h a 15.00 h

MUNICIPAL
Gener - Març

2015

Gratu

PROJECTE DE RECERCA
I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC MUNICIPAL

SEMINARI FORMACIÓ BONIFICADA A EMPRESES G

GESTIÓ
A PIMES
LA
FEINACOMPTABLE
DE BUSCARPER
FEINA

Aquestes són les eines i els serveis de què disposem per fomentar
l’activitat econòmica, l’ocupació i la creació d’empreses:

Dia: 3 de
Horari: de
Tipologia: Places:
A càrrec de: Esven
Lloc:
febrer 10.00 h a 12.00 h Sessió de 2 h 20 (Escola Superior de vendes) La Serradora

Dies: 19, 23, 26 de febrer i 2, 5, 9, 12, 16 i 19 de març
Horari: de 15.00 h Tipologia:
Places:
A càrrec de:
a 19.00 h
Curs de 35 h
14
wOfi-Serveis

Estem desenvolupant una competència complementària de lluita contra
l’atur, foment de l’ocupació i recolzament a nous emprenedors, empresaris
i industrials del territori, relacionat amb la col·laboració i basat en
l’optimització de recursos productius i socials

ESPAIS
La Serradora
Coworking
Networking
Formació
Fires i mostres
Domiciliació virtual

Oficina virtual
Casa Bastinos
Acompanyament
Assessorament
Formació
Bossa de Treball

Ocupació OC
La feina de buscar feina
L’entrevista
Càpsules formatives CF
Fotografia
Disseny gràfic
Vídeo
Idiomes
Informàtica

Dia:
27 de gener

Places: 20

A càrrec de:
Randstad

PE

PLA D’EMPRESA
LAELFEINA
DE BUSCAR FEINA
Dies: 6 i 10
Horari: de
de febrer 15.00 h a 19.00 h

Tipologia:
Curs de 8 h

Places:
14

A càrrec de:
Ofi-Serveis

Lloc: Casa
Bastinos

Destinataris: Persones emprenedores que volen iniciar una activitat econòmica
Objectius: Adquirir els coneixements necessaris i les pautes a seguir per a
l’elaboració d’un pla d’empresa.
Inscripcions: del 20 al 29 de gener
CF

LAINICIACIÓ
FEINA DEALBUSCAR
RETOC FEINA
DIGITAL D’IMATGES

Dies:17 i 24
Horari: de
Tipologia: Places:
A càrrec de:
de febrer 10.00 h a 13.00 h Curs de 6 h
12 Camacho Fotògrafs

OC
Tipologia:
Sessió
de 3 h

Lloc:
La Serradora

Destinataris: Persones emprenedores, persones demandants d’ocupació i/o
persones que vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectius: Dotar de les eines personals per encara el procés d’inserció laboral:
millorar l’autoconeixement, treball d’habilitats socials i personals, i competències
en intel·ligència emocional.
Inscripcions: del 12 al 27 de gener

GENER
Horari:
de 10.00 h a
13.00 h

OC

Dia:
Horari: de
Tipologia: Places: A càrrec de: Daniel
4 de febrer 16.00 h a 18.00 h Sessió de 2 h 20
Núñez. Manpower

PROPOSTA FORMATIVA
LA FEINA DE BUSCAR FEINA

ïts

Destinataris: Empreses
Objectiu: Donar a conèixer la possibilitat de realitzar formació bonificada a través
del crédit que tenen totes les empreses per als seus treballadors.
Prendre consiència de la importància de la formació com a eina per a generar valor
dins l’empresa. Aprendre a detectar les necessitats formatives dins de l’empresa.
Inscripcions: del 12 al 27 de gener
L’ENTREVISTA

FORMACIÓ
Emprenedor i PIMES
IN La idea de negoci
G Gestió de l’empresa
PE Pla d’empresa
M Màrqueting
FJ Formes Jurídiques i tràmits
F Fiscalitat
E El perfil de l’emprenedor
L Local i ubicació
N Normativa
TC Tecnologia

FEBRER

LLoc:
Casa
Bastinos

Destinataris: Persones aturades que fan o volen fer una recerca activa de
feina.
Objectius: Dotar de les eines bàsiques per a la recerca de feina. En la primera
part del curs es treballen les eines bàsiques per a la cerca de feina. La segona
part es centrarà en les eines personals per encarar el procés d’inserció laboral.
Inscripcions: del 8 al 20 de gener

LLoc:
Xarx@teneu

Destinataris: Persones emprenedores, demandants d’ocupació i/o persones que
vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectiu: Conèixer de forma lògica l’entorn de treball i els conceptes bàsics per
editar i manipular imatges.
Inscripcions: del 2 al 12 de febrer
COACHING OCUPACIONAL

OC

Dies: 18
Horari: dia 18 de
Tipologia:
A càrrec de: Carles
Places:
LLoc:
i 20 de 10.00 h a 12.00 h i dia Curs de 5 h
Sànchez Coach i
12
Casa Bastinos
febrer 20 de 10.00 h a 13.00 h
Mònica Fernández

Destinataris: Persones emprenedores, persones demandants d’ocupació i/o
persones que vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectius: Treballar les necessitats d’informació i orientació de les persones en el
moment de dissenyar el seu pla de recerca de feina.
Inscripcions: del 2 al 12 de febrer

F
Lloc: Casa Bastinos

Destinataris: Qualsevol persona que tingui interès en adquirir els coneixements
per portar la comptabilitat d’una empresa i ser capaç de fer tot un cicle
comptable.
Objectius: Arribar a un nivell que permeti a l’alumne el coneixement de les bases
de la comptabilitat i de les tècniques principals, de tal manera que tingui un nivell
que li permeti treballar en una comptabilitat simple d’acord amb l’actual Pla
General Comptable.
Inscripcions: del 2 al 12 de febrer

MARÇ
PRÀCTICA,
I EINES AVANÇADES AL RETOC DIGITAL D’IMATGES
LA
FEINA DEFUNCIONS
BUSCAR FEINA
Dies: 24 i 31
Horari: de
Tipologia:
de març 10.00 h a 12.00 h Curs de 6 h

CF

Places:
A càrrec de:
LLoc:
12
Camacho Fotògrafs Xarx@teneu

Destinataris: Persones emprenedores, persones demandants d’ocupació i/o
persones que vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectiu: Conèixer de forma lògica l’entorn de treball i els conceptes bàsics per
editar i manipular imatges.
Inscripcions: del 9 al 18 de març de febrer
CF

LA
FEINADE
DEFINANÇAMENT
BUSCAR FEINAAMB RECURSOS PROPIS
MODEL
Dies:
Horari: de 10.00 h Tipologia: Sessió Places:
20 de març
a 12.30 h
de 2,5 h
12

A càrrec de:
Mercaconsult

LLoc:
Casa Bastinos

Destinataris: Persones emprenedores, persones demandants d’ocupació i/o
persones que vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectiu: Conèixer diferents opcions de finançament, friends, fool&family,
business angels, venture capital,...
Inscripcions: del 2 al 13 de març
CF

MODEL
LA
FEINADE
DEFINANÇAMENT
BUSCAR FEINAAMB RECURSOS ALIENS
Dies: 27
Horari: de
Tipologia:
Places:
de març 10.00 h 12.30 h Sessió de 2,5 h 12

A càrrec de:
Mercaconsult

LLoc:
Casa Bastinos

Destinataris: Persones emprenedores, persones demandants d’ocupació i/o
persones que vulguin millorar les seves competències professionals.
Objectiu: Conèixer diferents opcions de finançament, préstecs participatius, ajuts,
banca comercial,...
Inscripcions: del 2 al 20 de març

Per fer les inscripcions, enviar un correu a mfernandez@santfost.cat

