
 

FORMACIÓ GRATUITA PELS INSCRITS A GARANTIA JUVENIL 

125 hores de formació a la Cambra de Comerç de Mallorca 

 

MILLORA LES TEVES HABILITATS SOCIALS  I  

LA RECERCA DE FEINA 
 

Objectius generals de la formació: 

 

   - Formació troncal: Millorar les habilitats socials necessàries als entorns 

professionals i per a la recerca de feina. 

 

   -Formació específica: completar la formació dels titulats universitaris en dues 

matèries transversals  demandades per les empreses:  

- habilitats comercials i competències digitals  

- comunicació en anglès 

 

Continguts dels cursos  

 

1.Formació troncal (65 hores) 

- Intel·ligència emocional 

- Gestió del temps i de l´estres 

- Competències de comunicació 

- Treball en equip- La gestió de les persones 

- Gestió de conflictes 

- Marca personal 

- Gestionar negociacions 

- Autogestió de la carrera professional 

- Recerca de feina: Curriculum per competències i preparació d´entrevistes 

de selecció 

- Competències digitals 

 

Amb una assistència del 75% s´obtindrà un certificat de la formació i es podrà 

passar a la formació específica.  

 

2.Formació específica (60 hores): 2 opcions* 

* Una vegada finalitzada la formació troncal els joves escolliran un dels dos cursos 

de formació especifica. 

 

Curs 1 – HABILITATS COMERCIALS I MARQUÈTING ON-LINE  

 

Objectiu: Treballar habilitats comercials i de màrqueting digital demandades als 

joves pels diferents sectors productius i les competències on-line per a la venda de 

productes, serveis i projectes.  



 

Curs 2- COMUNICACIÓ EN ANGLÈS EN ELS ENTORNS DE  

          FEINA 

 

Objectiu: Adquirir fluïdesa en la comunicació als entorns de feina, principalment en 

l´atenció a clients i proveïdors de les empreses. 

 

Dates de celebració de la formació:  

Formació troncal: del 13 al 30 de novembre 

Formació específica: del 1 al 21 de desembre 

 

Horaris:  

matins de dilluns a divendres- 9.30 a 14.30 h  

*El curs 1 pot tenir algunes sessions de 14 a 19 h. 

 

Requisits de participació: 

- 1.Ser titulat universitari. 

- 2.Estar inscrit a Garantia Juvenil. La Cambra de Comerç inscriurà al 

Registre de GJ als joves participants al curs (amb cita prèvia) 

- 3.Realitzar una orientació vocacional individual. La Cambra organitzarà les 

orientacions amb anterioritat a l´inici de curs (amb cita prèvia). 

 

+info i inscripcions:  

Inscriu- te aviat!, data límit 23 d´octubre. Les places són limitades per ordre 

d´inscripció. 

 Necessitem inscriure´t en Garantia Juvenil i realitzar una orientació abans de 

l´inici de curs. 

Tel. 971 71 01 88 – ext. 236 – 423  

cmari.formacio@cambramallorca.com 

isimarro.formacio@cambramallorca.com 

 

Lloc de celebració:  

Cambra de Comerç de Mallorca.  

Estudi General, 7, 07001 Palma. 

 

Organitza:      Col·labora 
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