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Atenció!, convocatòria d'ajuts 
directes per a empreses que 
contractin joves d'entre 16 i 29 
anys  

 
El consorci GLOBALleida ha difós el programa d'ajuts directes per aquelles empreses que 
contractin joves d'entre 16 i 29 anys, ambdòs inclosos, que impulsa "la Caixa". La 
convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Fundació Bancària "la Caixa", 
amb el compromís de seguir treballant per generar ocupació estable i de qualitat i contribuir 
a la reducció de la desocupació juvenil. Més informació   

 
 

 

 

 

 

https://lacaixaempleojoven.org/?fbclid=IwAR10LSWUONjB_xDXNLW5TCcUAnX2tzEsJnsxzY0wx0OdWKOLhBl1Hpzb-aU
https://lacaixaempleojoven.org/?fbclid=IwAR10LSWUONjB_xDXNLW5TCcUAnX2tzEsJnsxzY0wx0OdWKOLhBl1Hpzb-aU


Vols expandir el teu negoci a 
l'exterior? Aprofita les accions 
comercials internacionals de les 
cambres de comerç 

Les cambres de comerç de Catalunya han planificat per enguany accions comercials 
internacionals que et poden interessar per expandir el teu negoci. En aquest enllaç pots 

consultar las dates, els països i els sectors professionals que hi poden participar. Aprofita-
ho! 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/90dbead4cdfc8b666724aa543/files/5d040e9b-a5e2-4658-a86b-966cbd9dc065/fullet%C3%B3_AccionsPAI2019_2.pdf
https://gallery.mailchimp.com/90dbead4cdfc8b666724aa543/files/5d040e9b-a5e2-4658-a86b-966cbd9dc065/fullet%C3%B3_AccionsPAI2019_2.pdf


Primeres càpsules formatives al 
CEEILleida d'aquest 2019 
 
El CEEILleida va oferir el passat dijous, 24 de gener, la primera càpsula formativa d'aquest 
any 2019, un taller de comunicació per aprendre a parlar en públic. Davant la gran demanda 
d'inscripcions, aquesta mateixa càpsula es tornarà a oferir els dijous 31 de gener i 7 de març, 
sessions que ja tenen esgotades les seves places.  
 

 
Al començar el curs els alumnes van parlar entre ells per trencar el gel 

 
 
Càpsula sobre Facebook i Instagram pel 12 i 14 de febrer 

 
D'altra banda, Facebook Ads: configura i gestiona la teva publicitat a les xarxes socials 
Facebook i Instagram és la càpsula que oferirem al CEEILleida el 12 i 14 de febrer vinent. 
El curs, que anirà a càrrec d'Albert Calzada, té com a objectiu ensenyar com crear, 
configurar, segmentar i medir resultats dels nostres anuncis a Facebook i Instagram. Podeu 
sol·licitar la inscripció enviant el vostre DNI escanejat al correu ceei@ceeilleida.cat  

 

 

mailto:ceei@ceeilleida.cat


 
 

 

 



Un grup d'alumnes de l'institut Joan 
Oró visita el CEEILleida 

Estudiants de l'assignatura d'Emprenedoria de 4t d'ESO de l'institut Joan Oró de Lleida van 
visitar el CEEILleida el passat divendres per conèixer les instal·lacions i l'activitat que 
desenvolupa. També van visitar els mòduls de l'empresa INTECH3D i van poder veure com 
treballen les impressores i alguns dels productes impresos. 

 

 
Els estudiants observen les impressores de l'empres INTECH3D 

 

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

  

 

 

http://www.globalleida.org/ocupacio/

