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Properes formacions
al Lab Manlleu

El Lab Manlleu acollirà una sèrie de sessions i tallers formatius
adreçats a l’empresa i l’emprenedoria organitzats pels diversos
serveis de l’OPE Manlleu en col·laboració amb altres entitats i
associacions del territori.
Totes les activitats tenen un format i aforament reduïts i són
gratuïtes. Les reserves es poden fer a través del correu
lab@manlleu.cat i el telèfon 937 82 71 61. Trobareu tota l’oferta
trimestral al web www.manlleu.cat/ope.
No soc una fotocòpia. Eines
de redacció per diferenciarte i crear contingut atractiu.
Recursos d'escriptura que
ajuden a aconseguir textos
més fàcils de llegir, originals i
que destaquin.

Coneix el teu client: ven millor el teu producte o servei

7 de febrer. 16 a 18 h.

14 de febrer. 14.30 a 16.30h

Aprendrem a segmentar al
públic que busquem i a definir
com és a través del Buyer
Person

Primer curs, en marxa!
Aquesta setmana ha començat la primera formació del programa. Un curs adreçat al comerç de Manlleu per aprendre a fer
servir Tik Tok i Reels amb finalitats comercials. La formació
continuarà durant diversos dies. Podeu afegir-vos al curs contactant amb comerç@manlleu.cat

Formació organitzada amb el MAB Manlleu i adreçada prioritàriament als comerços associats
24, 27, 28, 31 de gener i 3 de febrer. De 14.30 a 16.30 h.

Formació Empresa 4.0
Dins de la programació del Lab Manlleu, L’OPE i l’Associació
Manlleu Quatre presenten una nova sèrie de tallers i sessions de divulgació i formació en empresa 4.0. Aquestes sessions es faran els dijous a les 18 h. En un format híbrid que
combinarà l’assistència presencial i el seguiment virtual.
Properament donarem a conèixer la temàtica i ponents de
cada taller. L’agenda de sessions serà la següent:
10 i 24 de febrer. 10 i 24 de març. 7 i 21 d’abril. 5 i 19 de
maig. 2 de juny.

Més informació al web www.manlleu.cat/ope/formacio-4-0
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Segueix l’alTERna’t al Telegram
La xarxa d’economia social i solidària d’Osona,
l’alTERna’t, estrena un nou canal de comunicació
Amb l’aposta clara d’impulsar
l’economia social i solidària a
Osona i donar a conèixer les
entitats que hi pertanyen ,a
partir d’aquest dilluns, 24 de
gener, podeu subscriure’s al
canal de telegram de la xarxa
alTERna’t.
Telegram és una aplicació
de missatgeria instantània,
semblant al WahtsApp, que
permet crear canals de comu-

nicació unidireccionals.
L’alTERna’t és
la xarxa dels projectes d’economia
social i solidària
d’Osona. Va néixer a Manlleu el 2017 i actualment aplega una seixantena
d’entitats, associacions i empreses de tota la comarca.
Per subscriure's al canal

cal descarregar l'aplicació
mòbil Telegram i seguir l'àlies
@xarxaalternat o bé accedir
a través del web https://t.me/
xarxaalternat

Ha començat una nova edició
del curs d'Atenció Sociosanitària
i ha tornat el Programa SEFED
El Servei d'OPE Formació ha
iniciat dues formacions importants i que responen a necessitats de col·lectius molt específics. D'una banda, una nova
edició del curs amb certificat
de professionalitat d'Atenció
Sociosanitària. De l'altra, el
retorn d'un programa que havia estat clau per Manlleu com
és el SEFED.
Per sisè any consecutiu
des de l’OPE s’ha apostat per
oferir la formació d’Atenció
Sociosanitària en el marc del
Centre de Formació en Serveis a la Comunitat. Es pretén
donar resposta a un sector
amb alta demanda de personal qualificat i, per tant, representa moltes oportunitats per
a les persones que cursen la
titulació.
La formació de 490 hores
de durada permet obtenir el
Certificat de Professionalitat
que habilita per treballar com
a gerocultor/a, auxiliar d’ajuda
a domicili, cuidador/a de persones amb dependència i/o
discapacitat. Després de rebre
la formació teòrica i pràctica a
les aules de l’INS Antoni Pous
i Argila les seves participants
posaran en pràctica els coneixements adquirits a través
d’estades a diverses residències i centres assistencials de
la comarca. L’objectiu és que
un cop assoleixien la titulació
puguin començar a treballar
ràpidament en el sector. Això

Inauguració del curs d'Atenció Sociosanitària

El SEFED realitza la seva formació al INS Antoni Pous

és possible gràcies al Centre
de Formació en Serveis a la
Comunitat..

Torna el SEFED
Una novetat important d’enguany és que s’ha recuperat
el programa SEFED, la formació professionalitzadora d’Activitats de Gestió Administrativa. Es tracta d'una formació
de gran interès per a les persones que el cursen i també
per a les empreses del territori, ja que es realitza amb metodologia de simulació. L'alumnat inicia ara un projecte

en què treballen des del primer dia com si fossin en una
empresa, duent a terme totes
les tasques propies de la gestió administrativa. Al setembre, aquest alumnat podrà fer
pràctiques a diverses empreses i obtenir el Certificat de
Professionalitat.
Les empreses amb necessitats de personal en aquest
àmbit poden adreçar-se a l'OPE per gestionar la contractació d'aquests alumnes o bé la
possibilitat de fer-hi pràctiques
professionals.

