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02 Jardineria: Arboricultura i esporga

Manipulador d'aliments03
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Formació: Eduquem en Família04

Xarxes socials: presència i comunicació.05

Aula mentor01

Formacions amb
certificació per facilitar
l'accés al món laboral.

 
 

Repàs d'anglès per alumnes de 1r i 2n d'ESO06
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Horari 

Matins: amb cita
prèvia,
joventud@svmontalt.c
at
Tardes: horari habitual
del Cau
 

Contingut

Aula Mentor és un programa
de formació en línia no reglada,
flexible i amb tutorització
personalitzada, adreçat a
persones adultes majors de 18
anys amb un extens catàleg de
cursos amb què ampliar les
seves competències personals
i professionals.

Cursos;
http://www.aulamentor.es/
es/cursos-mentor

 
 
 
 
 
 

01
AULA MENTOR

Destinataris

A partir de 18 anys.
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DestinatarisHorari 

Nombre d'hores del
curs: 24 hores.
Horari: de 8 del matí a
2 de la tarda.
De l'11 al 14 d'abril.

A partir de 16 anys.

Contingut

Biologia de l'arbre.
Conèixer la biologia i funcionament
dels arbres.
Anatomia i fisiologia. 
Edats fisiològiques dels arbres.
Ecologia dels arbres. 
•Relació humans - arbres. Efectes
psicològics.
Funció i rol dels arbres a la ciutat.
Funció i rol dels arbres en l’àmbit
rural. 
Arbres singulars i la seva
importància. 
La compartimentació. 
El tall correcte. 
Els diferents tipus d’esporga i el seu
impacte en l’arbre.
Treball amb tècniques segures.
Mecanisme de compartimentació .
Pràctiques de tall correcte amb
branques.
Filosofia de l’esporga.
Tipus d’esporga.

 
 

 

02 Jardineria:
Arboricultura i
esporga
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DestinatarisHorari 

Nombre d'hores del
curs: 10 hores
Horari: de 16 h a 21 h.
El 4 i l'11 de maig.
 

A partir de 16 anys.

Contingut

Mòdul 1: Introducció a la
manipulació d'Aliments.

Mòdul 2: Perills alimentaris.

Mòdul 3: Introducció a la
manipulació d'aliments. 

 
 

 
 
 
 

03 Manipulador
d'aliments
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Dies: els dilluns
9/16/23 de maig  ( en
línia),  dimarts 31 de
maig presencial .

Horari: de 18 h - 20 h

Previsió:

 
 
 
 
 
 

Destinataris

Horari 

Famílies

Contingut

Activitats informatives,
formatives i d'orientació–
acompanyament adreçades a
les famílies, amb l'objectiu de
prevenir el fracàs escolar i
enfortir la participació
educativa de les famílies.

Activitats any 2022:
Educar i no cridar (en línia).
Emocions xarxes socials i
fills. Com els combinem?
(en línia).
L'assetjament: eines per
evitar-lo i actuar quan
apareix.(en línia).
Canvis a l'adolescència
(presencial).

 

04 Formació:
Eduquem en
Família

Import

Subvencionat per la
Diputació de Barcelona

Quota alumne

Gratuït
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DestinatarisHorari 

Nombre d'hores del
curs: 10 hores
Horari: de 16 h a 21 h.
El 2 i el 9 de
novembre.

Joves

Contingut05 Xarxes socials:
presència i
comunicació.

Presentar les xarxes socials
com a element indispensable
en la comunicació i difusió dels
projectes personals o de la
teva entitat
Aprendre a conèixer
detalladament el funcionament
de les eines més utilitzades
(Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Blog i LinkedIn) i com
utilitzar-les per a una bona
comunicació social
Aprendre a crear un Pla de
Màrqueting Social, ja que una
bona planificació en pot
garantir uns millors resultats
pel que fa a xarxes socials.
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DestinatarisHorari 

La setmana abans de
començar el curs
escolar
 

Alumnes que
realitzaran 1r i 2n
d'ESO

Contingut06 Repàs d'anglès
per alumnes de 1r i
2n d'ESO

És un curs intensiu d'una
setmana amb la idea de fer
més fàcil el començament del
nou curs escolar i per molts
d'ells el canvi de centre
educatiu.
Tal com diu el títol realitzaran
un repàs dels continguts
necessaris per a aquesta
etapa la setmana abans de
començar el curs escolar,
després de les vacances
d'estiu.



Per més informació:
Cau Jove:

caujove@svmontalt.cat
93 791 34 79

 

 
 
 


