
Monogràfics Idea
Programació 2015 - 2016

V Jornades sobre temes d'orientació laboral, formació,
emprenedorisme, ocupació i autoocupació

Objectius:
1.Canalització de la informació de manera clara i eficaç cap a les persones desocupades i emprenedores.
2.Facilitar la interacció dels usuaris, amb la resolució de dubtes i preguntes freqüents.
3.Millorar les habilitats i recursos disponibles per a persones desocupades i emprenedores.
4.Coordinació d'accions amb altres institucions i organismes presents en el mercat laboral.

Per això, els usuaris i usuàries d'IDEA tindran a la seua disposició un calendari
de 23 jornades que es celebraran entre novembre de 2015 i juny de 2016,

Si estàs interessat/ada a participar  pots inscriure't a través de la web d'IDEA
o directament en les oficines de l'Agència. Amb l'objectiu d'enriquir estos
monogràfics, comptem amb la col·laboració de persones i organitzacions
rellevants en matèria d'ocupació, formació, enprenedorisme i d'economia de
la Comunitat Valenciana com són: FEVECTA, FEVES, CEEI València, Fundació
Randstad, Equipo Humano, Alternativa GC, AFEMCUAL, l'Ajuntament d'Alaquàs,
la Universitat de València, CIFP Luís Suñer, Xarxa Eures i,  enguany, hem
afegit nous col·laboradors com la UNED, GC Coworking, Mundo Franquicia,
Mentor Digital i CEPAIM.

Amb estes sessions busquem ampliar la formació i els recursos que disposen
els desocupats per a reintegrar-se en el mercat de treball, així com oferir un
major suport a aquells que pensen  a desenvolupar la seua pròpia idea de
negoci.



IDEA desplega un servici d'informació permanent i actualitzada, basat en jornades
monogràfiques sobre temes clau d'orientació laboral, formació, ocupació i autoocupació.

Inscripció gratuïta
El certificat s'expedirà en finalitzar les jornades monogràfiques, recollirà

totes les sessions i el nombre total d'hores de formació en què hages

participat.

Dirigits a desocupats, emprenedors i públic en general. Inscriu-te enviant

un correu electrònic: adl@idea-alzira.com o en les nostres instal·lacions:

Ronda d'Algemesí, 4, CP: 46600, Alzira.

www.idea-alzira.com Tel: 96 245 51 01

Horari:
D'11 a 12:30 en IDEA (Agència de Desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alzira).

Dimarts 17: "Tendències E+: Jornada
"Els Moviments del entorn".CEEI
Valencia. Ponent: Paqui Frías. Mostrar
als participants per mitjà d'un anàlisi de
les tendències globals com estes
afecten la nostra societat, cultura i
economia.

Dimarts 24:"Societats Limitades
Laborals. Claus per a emprendre amb
èxit". AESAL CV - FEVES Federació
d'Empreses Valencianes d'Economia
Social. Ponent: Miguel Millana.

Dimarts 2: "Els reptes del mercat
laboral. Les compètencies que
demanen les empreses". Universitat
de València. Ponent: Ricard Calvo.

Dimarts 9:"Taller de busca activa
d'ocupació". Fundació Randstad.
Ponent: Teresa Cordente.

Dimarts 23: "Com preparar un
currículum impactant". Equipo
Humano. Ponent: Irene Marín Nuñez-
Cortés.

Dimarts 1: "Les cooperatives de
trebal l  associat" .  FEVECTA-
Federació Valenciana d'Empreses
Cooperatives de Treball Associat.
Ponent:Maria José Granero.

Dimarts 8:  "La mediació intercultural
en l'ambit laboral" CEPAIM. Ponent:
Victoria Martinez Hernandez.

NOVEMBRE 2015

DESEMBRE 2015

FEBRER 2016

MARÇ 2016

ABRIL 2016

JUNY 2016

MAIG 2016
Dimarts 3: "Tècniques de negociació
aplicades per a la recerca de Treball".
AFEMCUAL. Ponent: Andrés Minguez
Vela. Profesor a ESIC.

Dimarts 10: "Processos d'acreditació
i avaluació de les competències
profesionals" CIFP Lluís Suñer.
Ponent: Carmina Peris.

Dimarts 24: "Gestió saludable de
l'estrés derivat dels conflictes"
Alternativa GC (Gestiò de Conflictes
Ponent: Teresa Mayordomo

Dimarts 31: "Taller d'entrevista de
t reba l l " .  IDEA.  (Agènc ia  de
desenvolupament de l'Ajuntament
d'Alzira) Ponent: Carlos González,
tècnic d'orientació laboral.

Amb certificat d'assistència.

seguix-nos en

Dimarts 1:"El Món de les franquícies,
com comprar la meua franquícia!"
Mundo Franquicia. Ponent: Juan
Minguez.

Dimarts 15:"Xicotets negocis i xarxes
socials: estratègies de màrqueting"
Mentor Digital. Ponent: Andrés
González.

GENER 2016
Dimarts 12: "El model Canvas: el teu
negoci en una ullada" La metodologia
Canvas permet vore i modela en un sol
foli quin es el nostre model de negoci".
Ponent: Cistobal Signes.

Dimarts 20: "Coneixes el coworking?"
Coneix els avantatges i com et pot
ajudar no sols econòmicament sinó a
nivell de contactes, etc. GC Coworking.
Ponent: Carmen López i Gema López.

Dimarts 26: "Itineraris formatius reglats"
Ponent: Sergi Piera, tècnic d'Educació
de l'Ajuntament d'Alzira.

Dimarts 7: "Com potenciar la teua
marca en internet!"  Mentor Digital.
Ponent: Andrés González

Dimarts 14: "L'oferta educativa de la
UNED - Universitat Nacional d'Educació
a distància" Ponent: Jordi Vila i Vila.
Dr. en Economia (UNED)

Dimarts 21: "Treballar a Europa.
Xarxa EURES." Ponent: D. Diego
Moliner Villodre, Conseller EURES a
la província de València.

Dimarts  28 : "Eurodesk ´ ,xarxa
d'informació Juvenil".
Ajuntament d'Alaquàs.
Ponent: Juan Granados

Dimarts 12 "Escola d'adults una
opció per a millorar el teu futur". CFPA
Enric Valor. Ponent: Inmaculada
Peris

Dimarts 19: "Emoció i motivació en
la recerca de treball" Ponent: Vicent
Beneyto Molina, Dr. en Psicologia
(UNED- Universitat d'Educació a
distància).

Dimarts 26:  "La participació
ciutadana com a ferramenta de
convivència" CEPAIM. Ponent:
Victoria Martinez Hernandez.


