Clàudia Aurora Falcó Bonet
Lligallo del Roig – Camarles (Tarragona).
Data naixement: 18/01/1994.

Sóc una jove inquieta, amb habilitats comunicatives, creativa,
organitzada.
M’agrada el contacte amb la gent, tot el que és ajudar i facilitar-los la vida, especialment joves i
col·lectiu amb diversitat funcional.
Valoro l’enriquiment del treball en equip.
FORMACIÓ
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

2017 Tècnic en Inserció Laboral amb Persones amb Discapacitat.
CP Nivell 3 (420 h) Fundació Gentis. Deltebre).
2017 Participació jornada de Mediació amb adolescents i amb
Conflictes Familiars (8 h) Formadora: Susanna Font. Castelló.
2017 Coaching i PNL. 30k coaching. Sandra Burgos. (On-line)
2016 Mediació i Gestió de en conflictes comunitaris. CP Nivell 3.
(420 h).
Fundació Gentis.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Igualtat de gènere.(Departament de joventut, generalitat de Catalunya)
Certificat de les violències sexuals en l’oci Nocturn.(Departament de
joventut, generalitat de Catalunya)
Relacions Afectives.(Departament de joventut, generalitat de Catalunya)
Talen up.(Departament de joventut, generalitat de Catalunya)
Sexpanding. (Departament de joventut, generalitat de Catalunya)
Salut mental en Joves. (Departament de joventut, generalitat de Catalunya)
Atenció primària al abùs.(Departament de joventut, generalitat de
Catalunya)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Actualment :
Tècnica de Joventut , Ocupació i Protocols. Ajuntament Camarles, amb el càrrec de
Persona de Confiança del Sr.Alcalde.

2019. Tècnica de Joventut - Ajuntament Camarles. (6 mesos)
Jove en Pràctiques .
• Tasques:
• Enquestes a l’escola , Institut i Xarxes Socials.
• Caminada popular,amb finalitat històrica de Camarles.
• Correcció de Pla Local.
• Adhesió al Protocol de Punt Lila.

•

Projecte casal Jove Camarles.

2017. Inserció Laboral en persones amb Diversitat Funcionals. (80h)
Conveni pràctiques Mercè Pla- Fundació Gentis
o Tasques:
▪ Treball de camp.
▪ Entrevistes personals.
▪ Tallers d'aprenentatge.
▪ Formació de currículum.
▪ Detecció de necessitats.
2016. Mediadora i Gestió de conflictes comunitaris. (80 h) Conveni pràctiques
Camarles- Fundació Gentis
o Tasques:
▪ Enquestes per la detecció de necessitats a tot el centre.
▪ Dinàmiques de resolució de conflictes
▪ (Metodologia: TU Guanyes, JO Guanyo)

2018. Cambrera Bar Llesqueria La Sort. Deltebre
o Tasques:
▪ Atenció al client
▪ Servei de taula
▪ Ajudant de cuina ,
▪ Responsable de caixa i magatzem

2014 Cambrera de restaurant. Ca’l Faiges. Poble Nou del Delta.
o Tasques:
▪ Cambrera de sala.
▪ Atenció al client.
▪ Ajudant de cuina.
▪ Responsable de magatzem.
▪ Organització de sala.
▪ Responsable de la caixa.
2014 Operària Plàstics Castellà. Tortosa
▪ Tasques:
▪ Selecció de peces.
▪ Muntatge i selecció de caixes.
2012. Autònoma. Bar Llesqueria La sort.Deltebre
▪ Tasques:
▪ Gestió de proveïdors
▪ Organització del local.
▪ Atenció al client

INFORMÀTICA

IDIOMES

-Office nivell mig

-Català : Llengua materna

-Internet nivell alt

-Castellà : Alt

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control en situació d’estrès
Resolució de conflictes
Assertivitat
Treball en equip
Iniciativa
Resolutiva
Adaptabilitat
Motivació davant els reptes
Identificació de la comunicació no verbal
Programació neuro- lingüística

