
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa-te’n! 

 
Per a més informació pots posar-te en contacte 
amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
al telèfon 93 663 15 40 o enviar un correu electrònic 
a adel.palleja@palleja.cat. 
 
Les persones interessades heu de formalitzar la sol·licitud a 
les instal·lacions de La Molinada. 
 
 

 
La Molinada Av. Prat de la Riba, 27 · Tel. 93 663 15 40 
 
 
 
Amb el suport de 

 
 

 

   FORMACIÓ ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT 
 

A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS SUBVENCIONATS I AMB TITULACIÓ 
 

CURSOS PRÀCTICS PER A L’ORIENTACIÓ LABORAL 
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SAP BUSSINES ONE. Curs complet (155 h) per a joves de 16 a 29 anys 
Curs orientat a l’aprenentatge en profunditat de l’ús de l’eina SAP i totes les seves 
especificacions en els diferents àmbits de l’empresa 
 
Del 20/09/2018 al 22/11/2018    Horari:  de dilluns a dijous  de 15.30 a 19.30 h         
Dilluns a dijous     Data límit de les inscripcions:    10/09/2018 

 
 

       SAP Bussines One Mòdul d’introducció i 2 especialitats comptabilitat/finances i          
logística (65 hores)  

        Aquest curs ofereix al participant aprendre les solucions de què disposa aquest programa de   
        gestió empresarial. Concretament l’especialitat que s’ofereix és per conèixer i aplicar els  
        procediments de la comptabilitat, finances i la gestió logística de l’empresa.  
 
         Del 29/10/2018 al 30/11/2018          Horari: de 9.15 a 12.15 h  
         Dilluns a divendres   Data límit de les inscripcions: 22/10/2018 

 
 

Ofimàtica general (34 hores) 
Aquest curs prepara els participants per tal d’afavorir la seva competència digital i assolir la 
suficient habilitat en la utilització de programes de gestió i Internet. 
Del 21/09/2018 al 18/10/2018    
Horari: dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h    

        La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
       disponibles      

 
 

Iniciació a la informàtica (24 hores)  
 Curs orientat a l’aprenentatge i la pràctica de l’ordinador i l’ús dels programes més utilitzats.  

         De l’01/10/2018 al 16/11/2018                      
         Horari: dilluns de 9.30 a 11 h i divendres de 9.30 a 12.30 h                             

     La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha 

 places disponibles. 

 
 

       Preparació ACTIC. Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació 
       i la Comunicació (36 hores) 
        Aquest curs ajuda els participants a passar amb èxit la prova de nivell mitjà ACTIC, i obtenir la    
        certificació acreditativa de la competència digital. 

    Del 23/10/2018 al 27/11/2018 
        Horari: dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h 
        Data límit de les inscripcions: 19/10/2018 

 

 
Economia Circular en pimes: com aplicar-la per incrementar negoci  
Jornada empresarial per dotar les empreses i personal directiu de recursos i coneixement que 
permetin identificar oportunitats de negoci amb l’optimització dels seus recursos. Articular una 
proposta d’economia circular per a l‘empresa. 
Del 25/09/2018 al 02/10/2018  Dimarts   
Horari: de 10 a 14 h    
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 

      Com elaborar un pla de promoció i difusió del meu negoci? 
Cada vegada és més necessari que qualsevol negoci disposi d’un pla de treball concret, amb una 
estratègia de màrqueting clara i unes accions de comunicació que permetin millorar la projecció del 
propi negoci. 
Del 16/10/2018 al 30/10/2018  Dimarts   
Horari: de 14.15 a 17 h    
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places 
disponibles. 
 

ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA 
 
Vols ser un bon Networker? 
El curs ofereix als participants una visió clara i pràctica de les utilitats del networking com 
una via per ampliar contactes, fer negocis, reduir costos i també una eina indispensable  
per trobar feina o millorar l’ocupació actual. 
El 14/09/2018   Horari: de 9  a 14 h 
Divendres 
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles 
Com trobar ofertes de treball?  
Durant el curs els participants podran aprendre a buscar les ofertes que encaixen 
amb el propi perfil. Aprendre a fer un seguiment de les ofertes a 
les quals s’han apuntat. Identificar el propi perfil bàsic i els potencials perfils 
complementaris. Estratègies d’inscripció en les ofertes. 
Mecanismes de control i seguiment planificat de les candidatures. 
Dies 18/10/2018 i 19/10/2018  Horari: de 9.15 a 13.15 h 
Dijous i divendres 

     La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles. 
 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA  
 

INFORMÀTICA 

Manipulador/a d’aliments (5 hores) 
Formació adreçada a persones que tenen interès per desenvolupar la seva activitat laboral 
en el sector alimentari (elaboració, preparació, envasat, emmagatzematge, transport,  
distribució i venda al públic).        
Dia 26/10/2018                                            Horari: de 9 a 14 h  
Divendres 
La data límit d’inscripció per a la formació serà el mateix dia d’inici del curs, si hi ha places disponibles.  

 
IDIOMES 
 

Anglès (100 h) 
Aquesta formació té com a objectiu aprendre els coneixements essencials de l’idioma.  
S’adaptarà el nivell segons el grup resultant de les proves de selecció.  
S’adreça a persones en situació d’atur que vulguin millorar el seu nivell d’anglès amb la finalitat  
de la inserció laboral. 
Del 09/10/2018 al 29/11/2018  Horari: de 9.15 a 12.15 h 
Dilluns a divendres  
Data límit de les inscripcions: 03/10/2018 

 
 

 

Per obtenir la capacitació en 4 carretons diferents: carretó frontal, carretó retràctil, 
apilador elèctric i transpalet elèctric.   
Curs de carretons elevadors per a persones sense experiència (24 hores) 2 Convocatòries  
Del 15/10/2018 al 19/10/2018   
Del 05/11/2018 al 09/11/2018  
Dilluns de 15.30 a 19.30 h i de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h 
Data límit de les inscripcions: fins a esgotar places  
 
Curs de carretons elevadors per a persones amb experiència (20 hores)  
Del 19/11/2018 al 23/11/2018    
Dilluns de 15.30 a 19.30 h i de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h 
Data límit de les inscripcions: fins a esgotar places 

 EMPRENEDORIA, EMPRESA I COMERÇ  
MAGATZEM I LOGÍSTICA 


