
Oferta formativa

L'AODL informa,

Nous cursos del 2n Semestre 2020 organitzats pel Centre de Turisme de Castelló, Diputació de Castelló
amb  la  col·laboració  de l'Agència  de  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  de  l'Ajuntament  de
Benicarló.

Dirigit a persones desocupades o millora d'ocupació.
Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu.

Forma't

OCTUBRE

CAMBRER/A DE PISOS

Realitzar neteja i posada a punt dels establiments hotelers, en totes les seues dependències i en les diferents àrees
comunes, i cuidar del bon estat de les instal·lacions i del mobiliari.

Destinataris:  Persones  en  situació  d'atur  o  en  situació  de  millora  d'ocupació,  amb  inscripció  en  el  LABORA
actualitzada. Cal aportar el DARDE i DNI.

Cronograma:

• Grups entre 8 i 15 alumnes/as.
• Duració: 90 h
• Horari: Dilluns a divendres, de 9.00 a 14:00h.
• Dates: Del 05/10/2020 fins al 30/10/2020 (excepte el 8,9 i el 12)
• Lloc:  ACTIBEN.  ESPAI EMPRESARIAL DE BENICARLÓ situat  en  l'antic  edifici  de  AIDIMA.  Avgda.

Catalunya, 74

Inscripció en línia: www.cdt.gva.es

CERTIFICAT DIGITAL

Taller destinat a totes aquelles persones que vulguen agilitar i simplificar els tràmits administratius relacionats amb la
cerca d'ocupació

Destinataris: Persones en situació d'atur o en situació de millora d'ocupació, amb inscripció en LABORA actualitzada.

Cronograma:

• Grup màxim de 6 alumnes/as.
• Duració: 12 h.
• Horari: De 9.30 a 13:30h.
• Dates: 14,15,16 d’Octubre.
• Lloc: Aula d’informàtica 3ra planta en l’edifici de l’Ajuntament de Benicarló.
• Duració: 12 h

Continguts:

• Imprescindible tindre certificat digital per a realitzar el curs
• Descàrrega, instal·lació i desinstal·lació del certificat digital.
• Alta en @Clau i generació de @Clau signa.
• Tràmits i serveis en la Seguretat Social i SEPE.
• Tràmits i serveis amb Labora: certificat digital i Autoservef
• Tràmits generals: registre electrònic
• Altres usos del certificat digital

http://www.cdt.gva.es/


• Coneixements mitjans d'informàtica

Inscripció en línia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/
viewform

NOVEMBRE

ATENCIÓ TELEFÒNICA AL CLIENT EN ANGLÉS

Actuació  dirigida  a  persones  en  cerca  d'ocupació  que  desitgen  treballar  en  ocupacions  que
requerisquen el tracte personal amb el client en llengua anglesa.

Destinataris: Persones en situació d'atur o en situació de millora d'ocupació, amb inscripció en  LABORA actualitzada.

Cronograma:

• Grups entre 8 i 15 alumnes/as.
• Recomanable nivell A2-B1 d'anglés i una clara orientació o vocació a la informació i atenció al visitant.
• Duració: 30 h.
• Horari: De 9.00 a 14:00h.
• Dates: 16,18,20,23,25 i 27 de Novembre.
• Lloc: MUCBE, c. de la Pau, 2 - aula 2a planta.

Inscripció en línia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/
viewform

OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS

Persones interessades en treballs en el sector de la construcció, manteniment, pintura, electricitat, jardineria o similars.

Destinataris: Persones en situació d'atur o en situació de millora d'ocupació, amb inscripció en Labora actualitzada.

Cronograma:

• Grup màxim de 12 alumnes/as.
• Duració: 30 h
• Dates: 9,10 i 11 de Novembre
• Horari: De 9.00 a 12.00 h teoria – dilluns 9 – MUCBE – c. de la Pau, 2 - aula 2a planta
• De 08.30 a 14.30 h practica – dimarts 10 i 11 – Brigada Municipal – ctra de Sant Mateu

Inscripció en línia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/
viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0jUndcRivZMXnm_v145kRjpEYkBbIWjKvLAUbE21e4KN4g/viewform


FORMACIÓ  BÀSICA  EN  HIGIENE  ALIMENTÀRIA,  MANIPULACIÓ  D'ALIMENTS  I  GESTIÓ
D'AL·LÈRGENS

Coneixements necessaris per a realitzar la manipulació d'aliments i gestió d'al·lèrgens.

Destinataris:  Persones  en  situació  d'atur  o  en  situació  de  millora  d'ocupació  i  amb  inscripció  en  el  LABORA
actualitzada. Cal aportar el DARDE i DNI.

Cronograma:

• Grups entre 8 i 15 alumnes/as.
• Duració: 5 h
• Horari: De 9.00 a 14.00 h
• Data: 12 de Novembre
• Lloc: MUCBE, c. de la Pau, 2 - aula 2a planta

Inscripció en línia: www.cdt.gva.es

+INFO: FORMA'T! www.ajuntamentdebenicarlo.org

Més informació: AODL - Ajuntament de Benicarló (c. de César Cataldo, 2)

Telèfon: 964 470 597 

correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org

Organitza: Ajuntament de Benicarló, Centre de Turisme de Castelló, Diputació de Castelló.

* CURSOS AMB PLACES LIMITADES, S'ASSIGNEN PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ.

mailto:correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/aod/paod-formacio.php3
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/
http://www.cdt.gva.es/
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