
Ens trobaràs a...

segueix-nos en:C/ Fundació Vicent Ferrer, 6
www.urbalabgandia.com

tfno: 96 295 96 97  

 inscriu-te en: www.urbalabgandia.com

Horari: de 09:30 a 13:30 h

Dates: 1,2,3 i 4 d’octubre 

Iniciació al full de càlcul
(16 hores)

DIA
01

Imparteix: Alicia Salas Baños 
                         (Docent TIC i Administratiu)

DIA
07

Urbajobs Autoconeixement: 
“Qui sóc? Descobreix el teu 

objectiu” (8 hores)
Dates: 7 i 8 d’octubre

Imparteix: Elena Moncho 
                     (Tècnica de Marca 
                            Personal i Coach)

Horari: de 09:30 a 13:30 h

DIA
07

Linkedin i xarxes socials per 
l’ocupació (8 hores)

Dates: 7 i 8 d’octubre

Horari: de 09:30 a 13:30 h

Imparteix: Maite M. Sifres
                                      (Comunicació, màrqueting online, 

                 Social Media)

DIA
11

Dinàmica: Canvas personal. 
Inicia el teu pla d’acció 
professional (3 hores)
Dates: 11 d’octubre

Horari: de 10:00 a 13:00 h

Imparteix: Elena Moncho
                     (Tècnica de Marca 
                            Personal i Coach)

DIA
14

Dates: 14 d’octubre

Analitza l’experiència d’usuari 
del teu web (4 hores)

Horari: de 15:00 a 19:00 h

Imparteix: Jaime Moncho 
                           (Dissenyador i consultor 
                                     experiència d’usuari UX) 

                         

Imparteix: Julio Rodríguez
                                 (Tècnic Seguretat informàtica)

DIA
14

Introducció a la seguretat 
informàtica: recomanacions 
per a evitar riscos (20 hores)
Dates: 14,15,16,17 
                i 18 d’octubre
Horari: de 09:30 a 13:30 h

DIA
14

Imparteix: Laura Segovia
                                 (Consultora de comunicació)

La comunicació intrapersonal 
(13 hores)

Dates: 14,15 i 16 d’octubre

Horari: de 09:30 a 14:00 h

DIA
21

Urbajobs Competències: “Les 
teues competències, els teus 

punts forts (8 hores)
Dates: 21 i 22 d’octubre

Horari: de 09:30 a 13:30 h

Imparteix: Elena Moncho 
                     (Tècnica de marca 
                           personal i coach)

DIA 
21

Dates: 21,22,23,24,25,
           28,29 d’octubre
Horari: de 10:00 a 13:00 h

Iniciació al modelat 3D per a 
videojocs (21 hores)

Imparteix: José Sendra Noguera 
    (Director d’art)

DIA
24

Formworking: noves 
tendències i innovació. Passió 
i enginy per a crear (3 hores)
Dates: 24 d’octubre

Horari: de 08:30 a 11:30 h

Imparteix: Ximo Catalán
        

DIA
28

Iniciació al mindfulness
 (8 hores)

Dates: 28 i 29 d’octubre

Horari: de 09:30 a 13:30 h

Imparteix: Macarena Florencio
                                      (Psicòloga en desenvolupament

                 de competències)

Imparteix: Pablo Ferreirós
                                      (Neuromàrqueting research 

                     Lab de la UPV)

DIA
29

Aplica el neuromàrqueting per 
a vendre més i millor (3 hores)

Dates: 29 d’octubre

Horari: de 16:00 a 19:00 h

QUÈ VOLS FER HUI? �Octubre
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Horari: de 09:30 a 13:30h

Dates: 31 d’octubre 

Impressiona amb el teu 
currículum (4 hores)

DIA
31

Imparteix: Elena Moncho  
                                 (Tècnica de Marca Personal 

             i Coach)

Normativa per a la inscripció en els nostres cursos:

La inscripció a les nostres activitats i esdeveniments no implica l’admissió a les mateixes. 
T’enviarem un missatge i/o e-mail confirmant si estàs admés o quedes en reserva.

Una vegada et confirmem l’admissió al curs, preguem comunicació de la no assistència, per tal de 
donar-li l’oportunitat de participar a una altra persona. La no presentació als cursos sense avís 
previ serà condició determinant per a l’admissió en properes accions formatives a les que pugues 
inscriure’t.

Es requerirà un mínim de 10 participants per a la realització de les nostres accions formatives. 

Per inscriure’t a les diferents activitats, has de signar l’acceptació de la nostra política de privacitat. 

Es donarà preferència a les persones què no hagen participat prèviament en cap acció sempre i 
que complisquen amb la resta de requisits adients per a cada acció.

Alguns cursos estan subjectes a un procés de selecció previ (entrevista, prova de coneixements, 
qüestionari de selecció, etc.)
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