
Organitza:

Col·labora:

seus

La Costera:
Barxeta, Cerdà, Estubeny, El Genovés, 
L´Alcúdia de Crespins, La Font de la 
Figuera, La Granja de la Costera, Llanera de 
Ranes, Llocnou d´En Fenollet, la Llosa de 
Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i 
Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva.

La Canal de Navarrés:
Anna, Bolbaite, Bicorp, Chella, Enguera,  
Navarrés , Quesa.



Àrea 1: Moixent
Atenció al públic:
Dilluns de 10:00 h a 13:00 h
Adreça:
Carrer Santes Reliquies,3 (Casa de la Cultura)

Àrea 2: L´Alcúdia de Crespins
Atenció al públic:
Dimarts: de 10:00 h a 13:00 h
Adreça:
Plaça Generalitat,3 (Biblioteca)

Àrea 3: Xàtiva
Atenció al públic:
Dimecres de 10:00 h a 13:00 h
Adreça:
Plaça Espanyoleto, 15 (Casa de les Dones) 

Àrea 4: Chella
Atenció al públic:
Dijous de 10:00 h a 13:00 h
Adreça:
Plaça de l'Església, 5-1º
(Mancomunidad la Canal de Navarrés)

Àrea 5: Bicorp 
Atenció al públic:
Dilluns de 10:00 h a 13:00 h
Adreça:
Carrer Església,11 (Ajuntament)

Àrees tècniques de proximitat

Acosta't al teu punt d'atenció més pròxim, t'informem i 
assessorem sobre els tallers formatius, recerca 
d'ocupació, anàlisi del teu perfil professional i ofertes de 
treball.

coworking per l’ocupació

Participa en el desenvolupament de dinàmiques de grup 
per a la recerca d'ocupació, adaptades a dones, joves i 
majors de 45 anys.
Adquireix destreses enfocades a les tendències actuals 
del mercat de treball i les competències 3.0 més 
demandades, mitjançant els següents mòduls:

Mod. I - Objectius Professionals 
Aprén a definir els teus objectius laborals, analitza i 
millora les teues competències.

Mod. II - Mercat de treball
Interpreta la naturalesa del mercat laboral i la seua 
influència en la selecció de personal.

Mod. III - Com ens preparem?
Coneix les diferents eines, noves tecnologies, xarxes 
socials i adapta el teu currículum i presentacions al 
teu perfil.

Mod. IV - Emprenedoria
Tens una idea de negoci?
Comença a elaborar el teu pla d'empresa i coneix totes 
les vies de finançament al teu abast.

Moixent:
05, 07,12, 14, 26 i 28 de març.
02 i 04 d' abril.

L´Alcúdia de Crespins:
09, 11,23 i 25 d' abril.
07, 09, 14 i 16 de maig.

Xàtiva:
21, 23, 28 i 30 de maig.
04, 06, 11 i 13 de juny.

Chella:
18, 20, 25 i 27 de juny.
02, 04, 09 i 11 de juliol.

Bicorp: 
16,18,23 i 25 de juliol.
03, 05, 10 i 12 de setembre.

dates d’impartició dels tallers

col.laboració amb empreses

La teua empresa està compromesa amb el 
territori? Tens necessitat de contractar 
personal? En el Pacte Territorial apropem a 
persones que es troben en cerca activa de 
treball i empreses. La teua empresa pot 
participar dels tallers com a ponent o podem 
cobrir les teues ofertes de treball amb les 
persones que participaran en el projecte. 

Contacta amb nosaltres a través de 
enxarxa@pactecosteracanal.com o al 
960.901.988 i demostra que la teua empresa és 
socialment responsable.


