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Impuls local

Impuls a l’activitat

Oferim gratuïtament activitats d’introducció
al sector del lleure educatiu i la cultura de
proximitat als organismes de promoció
econòmica locals i comarcals, de manera que
poden incorporar a la seva cartera de serveis
propostes d’orientació i acompanyament a
persones que busquen feina o que volen
iniciar una activitat econòmica en aquest
sector.

Acompanyament integral a professionals que
es plantegin desenvolupar l’inici d’una
activitat econòmica o un projecte
empresarial en el sector del lleure educatiu i
sociocultural.
El servei contempla tots els aspectes
necessaris per a l’inici de l’activitat o per a la
millora del seu desenvolupament.
Aquest acompanyament inclou l’alta gratuïta
com a associat durant el primer any
d’activitat i l’accés als serveis propis de
l’entitat.
Preus i continguts acordats a mida.

Impuls local

Impuls a l’activitat

BITS

CÀPSULES

Presentació del sector per a
emprenedors
Xerrada de presentació del sector del lleure
educatiu i la cultura de proximitat a professionals
que inicïin la seva activitat econòmica. Xifres del
sector, entorn legislatiu, línies de negoci, perfils
professionals, formació, serveis per a
emprenedors, innovació i oportunitats comercials.

Presentació del sector a joves en cerca
de feina
Xerrada adreçada a joves de l’entorn proper que
es troben en situació d’atur o que busquen feina
en el sector, ja sigui a temps complet o parcial i de
temporada. Descripció de perfils professionals i de
les necessitats que han de cobrir les empreses.
Suggeriments de formació, consells per millorar
l’ocupabilitat i aportació de contactes amb
empreses del sector.

Presentació de l’Acellec
Presentació de l’associació patronal a empreses i
professionals de l’entorn territorial. Resum de
trajectòria històrica, fites assolides, volum de
negoci, contractació i treballadors, projectes en
desenvolupament i oferta de serveis. Descripció de
la borsa de treball, actualitat de la negociació
col·lectiva i política de defensa de la qualitat en la
contractació pública.

Market place entre empreses i
treballadors
Adreçat a treballadors en cerca de feina al sector
amb la participació de responsables de recursos
humans d’empreses que operen en el territori
proper. Recollida de CV, taller de simulació
professional i entrevistes de treball amb candidats.

Escola de Formació de l’Acellec. Efa.
Descripció de la oferta formativa, adreçada tant a
les empreses com als professionals en actiu o
treballadors en cerca de feina. Serveis per la
creació d’un pla de formació, cursos
subvencionats, gestió de formació bonificada,
cursos amb disseny a mida, oferta e-learning i
propostes d’innovació formativa.

Inici de l’activitat
Assessorament inicial i tràmits en l’inici de
l’activitat (alta censal, forma jurídica, fiscal i
laboral)

Pla de negoci
Planificació de l’activitat, llindar de rendibilitat i
adaptació als valors i singularitats del sector

Projecte educatiu
Model de serveis amb definició de valors,
metodologies, continguts educatius i pautes de
servei

Projecte cultural
Definició de productes i serveis amb metodologies
de mediació i treball cultural en proximitat

Projecte comunicatiu
Posicionament comunicatiu, imatge corporativa,
planificació d’accions i rutines i xarxes socials

Pla de formació d’empresa
Diagnosi de necessitats, planificació d’accions,
aprofitament d’ajuts públics, impacte i avaluació

Responsabilitat social
Integració de la responsabilitat social en els valors
de l’empresa, mesures, criteris i accions

Coaching
Programa d’acompanyament en la presa de
decisions i posicionament del nou projecte
empresarial, en tots els àmbits de l’activitat.

Necessitats específiques
Mòdul a mida per atendre necessitats
específiques plantejades per l’usuari, ateses amb
un programa especial, amb consultors i formadors
de l’Acellec.

