RECURSOS D’INFORMACIÓ,
FORMACIÓ I TECNOLÒGICS
PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA A L’ALTA
RIBAGORÇA

El projecte
Vol servir com l’ajuda en la promoció econòmica
comarcal, però també donar cabuda a accions
que repercuteixin sobre les administracions i el
ciutadà.

Objectius

Un projecte per a donar suport a l’empresa,
l’autònom/a, l’emprenedor/a, ocupats/des i
desocupats/des, les administracions, i els seus
treballadors, i en general al ciutadà/na

Sota aquesta finalitat, s’engloben tres objectius
específics que giren entorn a tres àmbits
d'actuació diferents:
•
•

•

Transmetre
coneixements,
mitjançant
xerrades, sobre les relacions laborals entre
empresa i treballador, i l’ús de les TIC.
Formar, mitjançant cursos i tallers de l’àmbit
de la gestió d'empresa, el teletreball, l'ús de
les noves tecnologies, màrqueting digital,
tramitacions electròniques, etc.
Orientar, mitjançant un servei d'orientació
personalitzat sobre els aspectes que es
contemplen en els dos punts anteriors.

Destinataris
Totes les actuacions estan obertes a tot el
públic, tot i que algunes d’elles, estan orientades
especialment, per algun/s sectors específics.

Per a més informació, contacteu amb el telecentre
o el consell comarcal

Resultats
De l’execució del projecte, s’espera una millora
dels coneixements, per part de l’entorn
socioeconòmic, sobre aspectes de gestió,
jurisdicció, fiscals, etc.; la presa de consciència de
la importància, i posada en pràctica, de l’ús de les
noves tecnologies; augmentar l’eficiència de les
relacions entre les empreses i organitzacions;
la
generació
d’iniciatives
d’innovació,
modernitzant i diversificant l’activitat econòmica;
etc.

Consell Comarcal Alta
Ribagorça
Av./ Victoriano Muñoz, 48
25520 El Pont de Suert
973 69 03 53
www.altaribagorça.cat
consell@ccar.ddl.net

Organitza:
Telecentre de l’Alta Ribagorçá
C/ Aigüestortes, 12 BAIXOS
25520 El Pont de Suert
973 69 05 50
telecentre.ar@ccar.ddl.net

Col·laboren:

Taller: La web i els gestors de
continguts.

Taller: Recursos basats en noves
tecnologies d’ajuda a la cerca de feina

Avui dia, fer i mantenir una web, és feina
sencilla, que no va més enllà de tenir
coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Vine, i te’n ensenyarem.

Conjunt de recursos i eines basats en les noves
tecnologies com a element que complementa
els processos de cerca de feina.

Impartit per: Olga Cuevas. Dinamitzadora TIC.

Impartit per: Carles Roca. Dinamitzador TIC.

Molt recomanat: per qualsevol persona,
empresa o organització que vulgui aprendre la
publicació de continguts web de forma sencilla.

Molt recomanat: per a gent en situació d’atur
i/o ocupats amb ganes d’aprendre a buscar
alternatives laborals.

Lloc: Telecentre.

Lloc: Telecentre.
Data i hora: Divendres 16 de març de 2012, de
18.00 a 21.00 h.

Per a treballadors de l’administració:
Dimarts 28 de febrer, d’10.00 a 14.00 h.
Obert a tot el públic: Dimarts 28 de febrer,
de 17.00 a 21.00 h.

Servei d’orientació
El consell comarcal de l’Alta Ribagorça posa a
disposició de qualsevol persona, empresa o
organització,
un
servei
d’orientació
personalitzat que permeti un assessorament i/o
aprofundiment en aspectes que puguin
esdevenir de necessitats particulars en
respecte als temes que es desenvolupen en
aquest projecte, així com d’altres que puguin
estar relacionats.
S’ofereix orientació sobre temes com ara:

Preu: 6 €

•

Preu: 8 €

Taller: Creació de blocs.
Sessió de networking
L’èxit empresarial passa, i més en l’actualitat,
per un intercanvi i coordinació d’iniciatives. Vine
a fer Xarxa.

Vine i t’ajudarem a crear una finestra a Internet
que et permet publicar-hi l’activitat de la teva
organització, les teves idees, etc.
Impartit per: Carles Roca. Dinamitzador TIC.

Impartit per: Mònica Ricou. Llicenciada en dret
laboral.

Molt recomanat: per ciutadans, en general, en
especial, propers a la jubilació.

Molt recomanat: Per a qualsevol persona,
empresa i/o institució que vulgui participar.

Lloc: Telecentre.
Data i hora: Divendres 23 i 30 de març de 2012,
de 19.00 a 21.00 h.

Lloc: Sala de plens del consell comarcal.
Data i hora: Dimarts 20 i 27 de març de 2012,
de 19.00 a 21.00 h.

•
•
•
•
•
•
•

El règim laboral i de la seguretat
social (en general, i per a sectors
específics).
La base de cotització.
Tipus de contractes.
Els acomiadaments.
Pensions i jubilacions.
Situacions d’invalidesa.
Les últimes reformes.
Les TIC i la gestió d’empresa.

El servei d’orientació haurà de solicitar-se
formalment amb antelació a les dependències
del telecentre, mitjançant les dades de contacte
que es faciliten en aquest fulletó.

Preu: 8 €

Informació i inscripcions
Per a més informació o inscripcions, tant a les activitats que tenen cost com les que són gratuïtes, cal posar-se en contacte amb el telecentre.
Telecentre de l’Alta Ribagorça, C/ Aigüestortes, 12 BAIXOS – 973690550 – telecentre.ar@ccar.ddl.net

