
Café amb...  

Webinar de...

Tour Virtual...

Diferents mitjans de comunicació  es fan ressò  amb el titular anterior de les activitats

programades per Actaio del mes de gener, com: 

LoClar - Levante - Comarcal CV - Valencia Extra

 

Aquestes cobreixen temàtiques variades en format en línia com:

Dirigides principalment a estudiants d'últims cursos de l'ESO, persones en situació d'atur  i

també obertes al públic en general.

Pots llegir més a continuació.

El Canal d'Assessorament ja és una realitat després

del llançament d'aquest, amb un simpàtic vídeo.

 

Tant si eres particular, centre educatiu, estudiant  o

empresa, ¡podem resoldre els teus dubtes e

informar-te!

Principals temes d'especialització:

- Certificats de professionalitat.

- Formació Professional.

- Alumnat en pràctiques.

- Recerca de treball.

- Emprenedoria.

PREGUNTA'NS I REPONDEREM!!

NEWSLETTER
GENER

ACTAIO PROGRAMA MÉS DE 7 ACTIVITATS EN LÍNIA

¡¡NOVETAT!! 
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Desitjant arriben els dijous a les 9:30h per a gaudir

d'un interessantíssim café amb una persona amb

la qual conversar, compartir i sobretot aprendre.

Aquest mes hem tingut café amb:

- La Saria

- Grupo Maya

- La Tiendología

Un espai obert a preguntes dirigides als

responsables de les empreses .

A més amb recomanacions súper útils per a

l'ocupabilitat.

Aprofitar els recursos ja existents i treballar de

manera coordinada forma part dels recursos

d'Actaio. Es per això que hem tornat a comptar amb

la col·laboració de Neus García com a Orientadora

Laboral del Punt Labora, d'Alcoi.

Neus va traslladar de manera molt clara i

estructurada com aconseguir un Certificat de

Professionalitat.

Destacar la seua alta preparació com a tècnica i la

gran predisposició per a resoldre els dubtes que es

van plantejar des de les persones assistents.

Marián Bonias
Grupo Maya

Alicia Puig
La Saria

 

Súper interessants i útils els webinars realitzats

segons ens transmeten els participants.

Per un costat, les companyes de l'Ajuntament

d'Alcoi van donar consells d'allò més útils per a

afrontar l'entrevista en línia, una de les tècniques

de selecció més utilitzades en els últims mesos.

Per un altre, s'han donat pautes per a millorar la

visibilitat en LinkedIn. Xarxa en la qual donar a

conèixer el perfil professional de manera atractiva

i poder així ampliar les opcions d'ocupació.

Continuem amb seminaris que aproximen el mercat

laboral a la ciutadania posant focus a facilitar el

dur treball de buscar ocupació.

UN CAFÉ AMB...

WEBINAR CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT 

WEBINARS PER A
L'OCUPABILITAT

Manuel Amat
La Tiendología



Hem iniciat activitats per al Foment i Dignificació de

la FP en els centres educatius, realitzant activitats

per a alumnat i professorat de Secundària i 

 acompanyades en aquesta ocasió amb representació
de l'empresa Alkia donant així a conéixer la necessitat

de personal qualificat en les organitzacions del

territori.

 Amb la III edició del curs Creant futur amb l'FP en

modalitat en línia s'ha aconseguit arribar a un total de

36 assistents, comptant amb personal d'orientació
de centres d'ESO, FP i ADL's, professorat, personal de

direcció de centres i RH d'empreses.

El resultat  ha sigut tan satisfactori que ens impulsa a

seguir actuant en aquesta línia.

ACTIVITATS  PEL FOMENT
DE L'FP 

HI HAN PROGRAMADES MÉS ACTIVITATS PER ALS MESOS

DE FEBRER I MARÇ EN CENTRES EDUCATIUS DE TOT EL

TERRITORI ACTAIO, TANT DE MANERA PRESENCIAL COM EN

LÍNIA.CONSULTA AL WEB. 

T'estem buscant!!

A alguns us hem trobat! i, pujat xicotet vídeo amb la

vostra història al canal de YouTube d'ACTAIO.

Gràcies per haver  compartit amb nosaltres  com va

ser l'experiència d'estudiar uns estudis de Formació
Professional.

Històries d'FP que serviran perquè més d'una

persona, sentint que tals estudis li permetran tindre

una titulació i ampliar les seues possibilitats 

 d'ocupabilitat, prenga la decisió i faça el pas.

 

Històries d'FP que ajuden a dignificar aquest tipus

d'estudis que no són per als quals no els agrada

estudiar com es pensava abans sinó que estan

enfocats d'una manera pràctica, molt en contacte

amb el món laboral i per a totes les edats.

Participa i contribueix al fet que altres persones

canvien la seua idea sobre aquesta formació,

coneguen els seus avantatges i puguen veure'l com

una opció que millorarà el seu currículum i opcions

d'ocupació .

Posa't en contacte amb nosaltres i recollirem el teu

testimoniatge en vídeo a través de connexió en línia.

Email: actaio4@ajuntament-ontinyent.es

Web: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

HISTÒRIES DE L'FP

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/


Nova  programació en línia  dirigida a personas

que vulguen augmentar les seues possibilitats

d'èxit en la cerca d'ocupació.

L'última setmana de gener va tindre lloc el primer

taller en línia sobre processos de selecció,

Concretament la fase d'entrevista on els

participants van practicar mitjançant la tècnica

del role playing l'entrevista en línia, aprenent trucs

i consells per a superar-la amb éxit.

Accedeix a les formacions en:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/tallers-

ocupabilitat-online/

 

Repetim nivell de cartell en aquest espai amb

professionals que ens han traslladat  quins van ser

els seus errors i fracassos en el Fuck up Fridays.

Tot un desplegament de generositat i lliurament el

que van fer els tres revelant-nos en directe no

solament els seus inicis i dificultats sinó també
com van fer per a superar-les.

Magnífiques claus i ingredients que apliquen en

cadascun dels seus respectius negocis a data

d'avui i que són:

- Plagi

- Papelería Quaderns, Regalos y Complementos

- La Tiendología

"Recorde moltes portes

tancades, molts "no". Vam

créixer a molt bon ritme durant

els primers 4 anys però no tot

va ser un camí de color de

rosa. La crisi de 2008 ens va

afectar molt, vaig haver

d'acomiadar a persones de

l'equip,...He d'admetre que hi

ha moments en els quals em

desborda i és que tindre un

negoci és haver d'estar 24/7."

Jordi Pérez
Propietari Papelería

Quadernos, Regalos y

Complementos.

 
"En un mateix any em vaig veure,

juntament amb la meua dona,

sense treball els dos. Decidim

quedar-nos amb aquest negoci en

un moment de crisi bastant dur.

Inicis molt durs.

En moltes coses no hem encertat

i pors a part hem anat adaptant-

nos, canviat de local,..."

NOUS TALLERS
D'OCUPABILITAT EN LÍNIA

FUCK UP FRIDAY 

Ana Belda

Plagi

Manuel Amat

La Tiendología

"Sumant tots els errors m'han

permés pivotar.Es tracta

d'entendre que la clau està a

distingir paraules poderoses i

paraules assassines.

Resumint, la clau està en passar

de la mediocritat a l'excel·lència.

Per exemple: de la por d'estimar a

la incertesa.

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/tallers-ocupabilitat-online/


Cançó favorita: M'encanta la de "Shape  of You" de Ed  Sheeran per a posar el

punt d'activació en tornar del descans en els tallers. Instrumentals per a

exercicis de reflexió o treballar. I per descomptat, una molt d'ara, "Jerusalema".

Esport favorit: En general esports de risc i aventura encara que qualsevol en

exterior. M'agradaria eixir més a cavall, bussejar o córrer i sòl eixir amb bici.

Lloc especial: De la zona, el Pou Clar, en pla trekking aquàtic amb gos, fills i

amics per a exercitar-me físicament, desconnectar i oxigenar-me mentalment.

En el meu temps lliure... gaudint per algun espai a l'aire lliure en bona

companyia,... o alguna cosa que he aprés i em costava: fent "res", en el sofà
veient una pel·lícula o llegint un llibre.

AQUEST MES CONEIXEM A...

Accedeix a tots els nostres serveis i

recursos en la nostra web  ACTAIO i a

través de les nostres xarxes socials.

PRÒXIMAMENT...

VERÓNICA CARRASCOSA. 

COACH EJECUTIVO I TÈCNICA DE FORMACIÓ EN ACTAIO

www.linkedin.com/in/veronica-carrascosa-coach/

https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.instagram.com/_actaio/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about
http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/

