
 

  
OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES MARESME 2017   

 

FULL DE COMPROMÍS DELS/LES PARTICIPANTS DE L’ACCIÓ FORMATIVA: 
“Ocupabilitat per competències Maresme 2017-2018” 

En / Na....................................................................................., amb NIF.....................................                          

usuari/usuària del Servei Local d’Ocupació de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de.........................................................................................................................................es 

compromet a assistir i participar activament a les 5 accions d’OCUPABILITAT PER 

COMPETÈNCIES, organitzades pel Consell Comarcal del Maresme i el seu ajuntament i que 

estan relacionades amb el seu procés de recerca de feina: 

− 1ª Sessió: Construeix el teu Projecte Professional.   
− 2ª Sessió: Emoció i valors. El plus del meu projecte professional. 
− 3ª Sessió: Establim les regles del joc.  
− 4ª Sessió: Em comprometo amb mi mateix/a. 
− 5ª Sessió: Habilitats comunicatives en el procés de selecció i autoprospecció laboral. 

 

Un total de 20 hores gratuïtes pels participants seleccionats. Amb un cost aproximat de 55€ 

per persona participant. 

L’usuari/usuària es compromet a assistir i participar activament a les cinc accions amunt 

esmentades amb un total de 22 hores de dedicació.  

1ª Sessió Dia: __/__/20    Hora: __:__ 

2ª Sessió Dia: __/__/20    Hora: __:__ 

3ª Sessió Dia: __/__/20    Hora: __:__ 

4ª Sessió Dia: __/__/20    Hora: __:__ 

5ª Sessió Dia: __/__/20    Hora: __:__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

  
OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES MARESME 2017   

 

L’Ajuntament de ................................................................ i el Consell Comarcal del 

Maresme es comprometen a facilitar els espais, equipaments i materials necessaris per 

desenvolupar l’activitat i donar una formació de qualitat perquè l’usuari pugui aconseguir 

l’objectiu de CONSTRUIR EL PROPI PROJECTE PROFESSIONAL EN CLAU DE COMPETÈNCIES. 

El Servei Local d’Ocupació de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de____________________________________________ podrà donar de baixa l’usuari/usuària, 

sense necessitat d’avís previ, en el cas que no acompleixi les condicions aquí esmentades,  o no 

es presenti en la data proposada. 

 

I per a que així consti, signen el present document a _________ , el  __ /____________ /_____: 

 

                                Assabentat i conforme,                                           Servei Local d’Ocupació de l’Àrea de Promoció             

                                 L’usuari/ària                                                             Econòmica de l’Ajuntament ________________ 

 

 

 

 

Signatura                                                                                     Segell de l’Ajuntament 

 

Informació important per l’usuari:  

Aquesta formació te un cost indicatiu de 55€ per alumne, subvencionat per la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme i amb la col·laboració de tots els ajuntaments del 
Maresme. 

 

 

 

 

  

 

 
   


