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Vols millorar el contingut de la teva 
web? Vine al Meetup WordPress 
que tindrà lloc el 30 de gener al 
CEEILleida    

 
L’aula de formació del CEEILleida acollirà el 30 de gener vinent, entre les 19:00 i les 21:00 
hores, la jornada Meetup WordPress Lleida, on es parlarà sobre la importància del contingut 
en les webs. En concret, del contingut dels articles (o posts) dels blogs. La sessió anirà a 
càrrec de la ‘copywriter’ i redactora Montse Díaz i està impulsada per la Comunitat 
WordPress Lleida. La jornada tindrà una part inicial més teòrica, en la qual es donarà 
resposta a la pregunta: “Per què és important dedicar temps a escriure bé un post?”. 
També hi haurà una part més pràctica, on es veurà com aplicar en els posts el WordPress, 
i totes les recomanacions i bones pràctiques que s’hauran explicat amb anterioritat. Més 
informació i inscripcions. 

 

 

 

 

https://www.meetup.com/es/WordPress-Lleida/
https://www.meetup.com/es/WordPress-Lleida/
https://www.meetup.com/es/WordPress-Lleida/events/258154690/
https://www.meetup.com/es/WordPress-Lleida/events/258154690/
https://www.meetup.com/es/WordPress-Lleida/events/258154690/


Perfecciona el teu anglès i el teu 
francès amb els cursos bonificats 
de la Cambra de Comerç 
 

La Cambra de Comerç de Lleida té programats cursos per perfeccionar l'anglès i el francès. 

L'objectiu d'aquests cursos és el de millorar i practicar l’idioma, tant a nivell oral com escrit, 
i estan adreçats a totes les persones d’una empresa interessades en millorar el seu nivell.  
 

 
 

 

 

 

Ets treballador autònom? El 
programa Consolida't et pot 
interessar 
L'Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida, (AMALL) , amb la 
finalitatvde donar recolzament al treball autònom del territori de Lleida, col·labora en 
l’execució del programa Consolida’t, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i dirigit a 
consolidar, fer créixer i mantenir els negocis empresarials i professionals dels treballadors 
autònoms. 
L’objectiu del programa és la diagnosi de l’escenari actual del negoci de l’autònom, detecció 
de necessitats i identificació d’oportunitats de millora , establint un pla d’acció individualitzat 
per augmentar la competitivitat del teu negoci. Més informació. 

https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2192:bussines-english-nivell-avancat&catid=15:idiomes&Itemid=174
https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2193:renforce-ton-niveau-de-francais-en-parlant&catid=15:idiomes&Itemid=174
https://ceeilleida.com/en-marxa-el-programa-consolidat-per-fer-creixer-i-mantenir-els-negocis-empresarials-i-professionals-dels-treballadors-autonoms/
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1507218/404.html?t=505147435904075656420f5e545501670e540f57540850080a0807530651575650121b595053510646510255


 
 

Llistat d'ofertes de la Borsa de 
Treball de la Plataforma Virtual 
d'Ocupació de GLOBALleida 

 

 

 
 

https://ceeilleida.com/en-marxa-el-programa-consolidat-per-fer-creixer-i-mantenir-els-negocis-empresarials-i-professionals-dels-treballadors-autonoms/
http://www.globalleida.org/ocupacio/

