
INSCRIPCIONS:
Formulari WEB i Ajuntament de Gelida

 
Places limitades - Reserva de places per

rigorós ordre d'inscripció.
 

Data límit inscripcions:
Dos dies hàbils anteriors a l’inici de la

formació o taller.
 

Prioritat per a persones en situació
d’atur, inscrites al SOIL de Gelida. En cas
de places lliures, s’obriran a persones en
situació activa de Gelida o a usuaris de

la xarxa Xaloc d’altres municipis.

Més informació:
SOIL de Gelida

Plaça de la Vila, 12
Gelida - 08790

Contacte:
gelida.ocupacio@gelida.cat

www.gelida.cat

A GELIDA...
TREBALLEM PER

 L'OCUPACIÓ
OFERTA FORMATIVA
ABRIL - JUNY 2023

Ajuntament de Gelida
Regidoria d'ocupació



TALLERS I 
CURSOS GRATUÏTS

ABRIL
Curs manipulació aliments
Dates: 18 i 20 abril
Horari: 9.30 a 12.30 h
Lloc: ''La Sala'' - Punt TIC (C/Mossèn Jaume
Via, 50)
Contingut: Capacitar i reforçar els
coneixements de les condicions higiènic
sanitàries per a la manipulació d’aliments.
Identificació dels contaminants alimentaris i
les mesures preventives.

Es certificaran tres àmbits de treball:
restauració col·lectiva, indústria alimentària i
distribució alimentària.

 

MAIG
Fes el teu CV atractiu
Dates: 9 de maig
Horari: 9.30 a 12.30 h
Lloc: ''La Sala'' - Punt TIC (C/Mossèn Jaume
Via, 50)
Contingut: La finalitat general del taller és
presentar eines i recursos poder realitzar el
currículum personal de forma més atractiva i
actualitzada.

Comunica, lidera, empodera’t
i fes que et fitxin! Converteix-
te en una oferta irresistible
Dates: 23, 25, 26 i 30 de maig 
Horari: 9.30 a 12.30 h
Lloc: ''La Sala'' - Punt TIC (C/Mossèn Jaume
Via, 50)
Contingut: Aquest curs vol convertir a les
persones assistents en una oferta irresistible,
a partir d’aprendre tècniques de comunicació
efectives, pràctica i recursos visuals com a
exemples, autoconeixement i reconeixement
competències. 

JUNY
Curs de carretons i
plataformes elevadores 
Dates: 7 i 8 de juny
Horari: 8.00 a 14.00 i 15.00 a 17.00 h (14.00 a
15.00 h per a dinar a les instal·lacions del
centre)
Lloc: Balmes Innova C/ Comerç, 8 Sant Esteve
Sesrovires
Contingut: Adquirir els coneixements tècnics
i pràctics necessaris per la conducció de
carretó elevador i de la plataforma elevadora
de forma segura. 
Tant pel conductor, altres treballadors o
l’espai de treball.

Conèixer i aplicar les normes de prevenció de
riscos laborals, conèixer els equips de treball,
elements de seguretat i els seus riscos.


