
QUI SOM?
El Servei d’Ocupació Municipal de Cunit, SOM Cunit té com 
objectiu principal contribuir a la millora de l’ocupabilitat i la 
inserció laboral de la ciutadania del municipi de Cunit. 

SOM Cunit fa una clara aposta clara per la formació al 
treballador/a, com un dels instruments principals en la millora 
de les seves competències professionals, facilitant així la seva 
inserció al mercat laboral.

El SOM també contempla el servei de la Borsa de Treball com 
a mecanisme d’intermediació entre les empreses i les persones 
aturades en recerca de feina o que vulguin millorar les seves 
condicions laborals.

DONEU-VOS D’ALTA A CUNIT.XARXATREBALL.CAT

Per últim, SOM Cunit ofereix un servei més proper i àgil a 
través de les xarxes socials.

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK I TWITTER (#SOMCUNIT)

COM EM PUC INSCRIURE?

Presentant instància model de sol·licitud i documentació reque-
rida en la mateixa, al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Cunit, carrer Major, 12, de Cunit. 
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre qualsevol de les 
formacions que apareixen en aquesta guia, en cas de que no 
s’hagin inscrit un mínim de participants.

Allí podreu consultar els requisits d’inscripció, que po-
den variar segons la fromació que es sol·liciti.

Si no hi ha places per a tots els inscrits tindran prioritat 
les residents a Cunit. 

També es valorarà el coneixement de l’idioma si la for-
mació ho requereix.

C/ dels horts, 5. | Tel. 977 676 292 | somcunit@cunit.cat
Facebook: SOMCunit | Twitter: @somcunit

www.cunit.cat/somcunit

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
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Benvolgut i Benvolgudes,

La nostra voluntat és estar a disposició dels 
cunitencs i cunitenques  que necessiten 
trobar feina i que volen millorar la seva for-
mació. És per això que, un any més, espe-
rem que aquesta proposta formativa sigui 
del vostre interès.

Jaume Casañas
El vostre regidor d’Ocupació i Formació

ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Un espai equipat amb ordinadors i diversos recursos materials i perso-
nal de recolzament a disposició dels usuaris per a la recerca de feina.

Horari: matins
Dates: Consulteu disponibilitat 
al SOM 
Lloc: Dependències Municipals
(c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït

PROGRAMA FORMATIU 2017/2018
1er TRIMESTRE: DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2017

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Període d’inscripció: del 12 al 25 de setembre de 2017

ANGLÈS COMERCIAL – NIVELL INICIAL A2 (40 HORES)
Can I help you?

Saps com captar al client estranger? Saps com atendre’l? En aquest 
curs podràs adquirir les nocions bàsiques que et facilitaran una bona 
i correcta comunicació amb els clients estrangers. Aquest curs esta 
dirigit a tota aquella persona que desenvolupa tasques d’atenció al 
públic. Els participants hauran de fer una prova de nivell.

Prova de nivell: 27 de setembre de 2017 a les 10:30 h 
Dates: Del 17 d’octubre al 19 de desembre del 2017
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 12.30 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

CURS DE MONITOR DE MENJADOR (30 HORES)

Podràs adquirir les nocions bàsiques del que és un menjador es-
colar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els 
recursos més utilitzats en aquest àmbit.

La formació està destinada a persones que no han fet el curs de 
monitor/a de lleure, però amb experiència i que vulguin millorar la 
seva feina i tasca educativa diària com a monitors/es de menjadors 
escolars. Així mateix persones sense cap experiència, que vulguin in-
corporar-se al nou camp laboral especialitzat en menjadors escolars.

Dates: del 13 al 27 de novembre de 2017
Horari: 7 sessions, dilluns i divendres
de 9 a 13 h i dimecres de 9 a 14 h 
Lloc: Dependències Municipals
          (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS EN FONTANERIA 
I CLIMATITZACIÓ (20 HORES)

La formació està adreçada a totes aquelles persones que vulguin 
assolir el segon cicle de PRL en fontaneria i a aquelles persones 
que, tenint ja algun curs bàsic en el mateix sector, vulguin fer 
només les 6 hores d’especialització. 

Dates proposades: 16, 18, 23 i 25 d’octubre de 2017
Horari: 9 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER 
A LA RECERCA DE FEINA (20 HORES)

Cada cop més es fa imprescindible utilizar internet per a la recerca 
de feina. Aquest cus d’informàtica básica està enfocat a la recer-
ca de feina utilitzant les noves tecnologies com una eina més, 
aprendre a utilizar l’ordinador per 
a fer un bon currículum, cartes de 
presentació, utilitzar els diferents 
canals on line de recerca de feina, i 
gestionar les nostres candidatures a 
través d’internet.  

Dates proposades: 17, 20, 24, 27 i 31 d’octubre
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

CÀPSULES D’ORIENTACIÓ LABORAL (3 HORES PER CÀPSULA)

Necessites orientació sobre el teu objectiu professional? Necessi-
tes millorar la teva autoconfiança i desenvolupar les teves habi-
litats per a realitzar una entrevista de feina exitosa? Et cal millo-
rar el teu currículum i treure-li el màxim rendiment? Mitjançant 
aquestes càpsules formatives podràs millorar la teva ocupabilitat i 
apropar-te més al teu objectiu professional.  

Dates: 13, 20, 27 d’octubre i 3 de novembre
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Dependències Municipals
(c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 25

NOVETATS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI

Certificat de professionalitat recone-
gut oficialment pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, finançat per l’Obra So-
cial de la Caixa amb la col·laboració del 
Departament de Treball, afers socials i famí-
lies i impartit per la Fundació Pere Tarrés en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Cunit.
 
Del 2 d’Octubre de 2017
al 12 d’Abril de 2018 (pràctiques incloses)
Si estàs interessat/ada contacta amb SOM Cunit

Ara accedeix a la Borsa de Treball també a
CUNIT.XARXATREBALL.CAT


