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Ocupació

Previsió d’inserir 123 persones al mercat laboral
• Augmenta el nombre d’ofertes de feina que presenten les empreses al servei d’intermediació de l’IMO
El SIL és un servei d’acompanyament
El Servei d’Intermediació Laboral (SIL) de
a les persones en recerca de feina i a les
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha
empreses que busquen personal per
experimentat un increment tant en les
treballar. A partir de les ofertes
persones que es volen donar
de feina que es reben al SIL
d’alta a la borsa de treball
es dibuixa el perfil ocupacom en el nombre d’ofertes
Durant el mes de
cional que busca la firlaborals que presenten les
juliol es van valorar
empreses, durant el mes
uns 1.200 currículums ma, el qual es trasllada
als lleidatans demande juliol. En aquests modavant les necessitats dants d’ocupació i es fa,
ments, el SIL té 94 ofertes
de les firmes
en procés de selecció, allleidatanes
gunes de múltiples, cosa
que significa que és previst
inserir 123 persones amb la
consegüent valoració de 1.200 currículums, aproximadament.
El nombre de persones en recerca de
feina que ha sol·licitat l’alta a la borsa de
treball de l’IMO ha estat de 257. Tot i que
l’atenció personalitzada és la que predomina, l’altre mitjà de comunicació que du
a terme el SIL és el correu electrònic i els
missatges de text al mòbil.

d’aquesta manera, una primera selecció.
Aquesta preselecció es presenta a l’empresa
en forma de currículums per fer-ne la valoració i la tria final. •••
Més informació:
IMO
Tel. 973 24 20 00
http://www.imolleida.
com/

Dependències del SIL a l’Institut Municipal d’Ocupació. © IMO

Més de 500 alumnes es formaran aquest curs al Magical Media
• La instal·lació de Gardeny té convenis amb la Universitat de Lleida, La Salle de Mollerussa i Ilerna
so, i amb el centre de formació Ilerna, per
fer les pràctiques d’estereoscòpia de segon grau de FP.
El Magical Media ha acollit una part important de
la producció de Segon
origen i amb l’Ajuntament de Lleida manté un
acord per desenvolupar
els tallers de la mostra internacional Animac. Des del
darrer any, l’equipament acull
la celebració de la cita internacional
Moviement i l’organització d’una Master
Class per a professionals, a petició del sector audiovisual de Lleida.

L’equipament
serà la seu del
Centre Experimental
de la Cinematografia i
les Arts Audiovisuals
de Catalunya

El Magical Media acull estudiants provinents de centres públics i privats. © Paeria

El Magical Media, situat al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, espera acollir més de 500 alumnes el pròxim
curs 2016-2017, després que enguany hagin passat pel centre de formació audiovisual més de 300 estudiants provinents de
centres públics i privats.

Quatre anys després de la seva inauguració oficial, el centre té convenis amb la
Universitat de Lleida, per tal de fer pràctiques de grau de Periodisme i Ciències
Audiovisuals; amb La Salle de Mollerussa,
per desenvolupar un programa de FP de
segon grau sobre transmissió d’imatge i

Cal recordar que el Magical Media serà
la seu del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de
Catalunya, segons el conveni signat entre
el Parc Científic, la Paeria, la Universitat de
Lleida i el Col·legi de Directors de Cinema
de Catalunya. •••
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