L’Ajuntament de Roquetes participa en el
programa Connecta’t d’alfabetització
digital
L’Ajuntament de Roquetes participa aquest any també en l’edició del Programa Connecta’t
d’alfabetització digital de persones per facilitar la recerca de treball. A partir del mes de febrer, al Punt
TIC – Telecentre de Roquetes, s’impartirà un curs d’introducció a l’entorn informàtic i, un altre, d’eines
per a la recerca de feina. Tos dos formen part del programa Connecta’t.
El programa Connecta’t és una collaboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) per impartir formació
informàtica bàsica a persones que es troben a l’atur i que estan inscrites com a demandants d’ocupació.
El Telecentre com a centre de la Xarxa Punt TIC tornarà a obrir les seves installacions perquè es dugui
a terme la formació del programa pel propers mesos de febrer, març abril, maig i juny dos cursos,
gràcies a la participació en aquest programa. El programa, que es divideix en dos mòduls: un de 15
hores d’introducció a la ofimàtica, per aprendre a emprar les eines informàtiques i multimèdia útils per

als processos de recerca de feina, i un altre també de 15 hores, on s’ensenya eines de recerca de
treball mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per fer servir el currículum
vitae, la carta de presentació i els portals d’ocupació a Internet per optimitzar la recerca de feina.
Les classes tenen una durada de 3 hores en 5 sessions.
Les inscripcions per realitzar els cursos es poden fer:




directament a l’oficina del SOC de Tortosa
a l’Ajuntament de Roquetes,
enviar un correu a la següent adreça: joventut@roquetes.cat afegint nom, cognoms, DNI i
telèfon de contacte.

Els cursos s’impartiran al Telecentre de Roquetes, situat a la primera planta de l’antic Ajuntament de
Roquetes, carrer Canal núm. 11.

Per a més informació:
•

•

Mòdul A: "Introducció a l’entorn informàtic" (15 hores), orienta a:
o Adquirir competències mínimes en l’àmbit informàtic
o Elaborar un document de text
o Crear i fer servir un compte de correu electrònic
o Navegar per Internet.
Mòdul B: "Eines per a la recerca de feina" (15 hores), orientada a aplicar les competències digitals
bàsiques a la recerca de feina:
o Elaborar el currículum vitae i carta de presentació
o Realitzar una cerca de feina mitjançant portals d’ocupació a Internet, com ara Feina Activa

Organitza:

