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CURSOS SERVEIS DE FORMACIÓ DE MERCABARNA GENER - JUNY 2014 

 

Àrea de transports de mercaderies i de prevenció de riscos 
Curs Durada Objectiu Dates  Horari  Preu 

Conducció de carretons 
elevadors 
(Formació inicial) 

16 h Garantir el compliment de l’art. 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de riscos 
laborals, i l’art. 5 del RD 1215 de l’any 1997 i de l’annex II. 
Assolir les competències necessàries per a la conducció segura dels 
carretons elevadors. 

20, 22, 27 i 29 de gener de 9 a 13 h  
 
115 € 

18, 20, 25 i 27 de febrer de 15 a 19 h 

18, 20, 25 i 27 de març  de 9 a 13 h 

15, 16, 22 i 23 d’abril  de 9 a 13 h 

19, 21, 26 i 28 de maig de 15 a 19 h 

16, 18, 23 i 25 de juny de 9 a 13 h 

15, 17, 22, 24 de juliol de 15 a 19 h 

Conducció de carretons 
elevadors 
(Formació de renovació) 

10 h Garantir el compliment de l’art. 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de riscos 
laborals, i l’art. 5 del RD 1215 de l’any 1997 i de l’annex II. 
Assegurar les competències necessàries per a la conducció segura dels 
carretons elevadors. 

28 i 30 de gener de 9 a 14 h  
 
90 € 

24 i 26 de febrer de 15 a 20 h 

24 i 26 de març de 9 a 14 h 

29 i 30 d’abril de 15 a 20 h 

27 i 29 de maig de 9 a 14 h 

16 i 18 de juny de 15 a 20 h 

22 i 24 de juliol de 9 a 14 h 

Primers auxilis aplicats a la 
indústria alimentària 
 

8 h Adquirir les capacitats per donar una resposta bàsica en cas 
d'emergència sanitària i primeres cures en una empresa del sector 
alimentari. Conèixer les eines pròpies per a prevenir accidents. 
 

11 i 13 de març de 9 a 13 h 72 € 

Capacitació Professional de 
Conductors (CAP) 

35 h Aplicar la legislació vigent per al Transport de Mercaderies per Carretera 
o de viatgers (Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol). 
Aquesta és formació obligatòria per als conductors de camions de més de 3500 
kg de càrrega, el DNI dels quals acabi amb les xifres 5 o 6. 

Horaris adaptats en funció de les necessitats del grup.  
Possibilitat de realitzar el curs en dissabte i diumenge. 

315 € 

 

Àrea TIC 
Curs Durada Objectiu Dates  Horari  Preu 

Ofimàtica bàsica 30 h Adquirir els coneixements bàsics per utilitzar les aplicacions del paquet 
Office. 

Dilluns 
del 20 de gener al 28 d’abril 

de 15.30 a 17.30 h 270 € 

Excel avançat 30 h Dominar les eines del programa per realitzar operacions avançades com: 
funcions de recerca, taules dinàmiques, creació de macros. 

Dimarts 
del 21 de gener al 29 d’abril 

de 15.30 a 17.30 h 390 € 

Word avançat 30 h Dominar les eines que ofereix el programa per realitzar operacions 
avançades com: fusions de documents, taules i columnes, etc.  

Dimecres 
del 22 de gener al 30 d’abril 

de 15.30 a 17.30 h  390 € 

Prezi 6 h Conèixer el programa online per fer presentacions de projectes més 
atractives i visuals. 

19 i 26 de febrer 
5 de març 

de 15.30 a 17.30 h 78 € 
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Àrea comercial 

Curs Durada Objectiu Dates  Horari  Preu 

Workshop: com presentar el 
teu projecte empresarial 

8 h Conèixer les tècniques per presentar breument un projecte, idea o 
empresa de manera efectiva i interessant. 

12 de febrer de 9 a 14 i  
de 15.30 a 18.30 h 

205 € 

Alimentació i nutrició com a 
valor comercial 

6 h Ampliar els coneixements comercials en el camp de l’alimentació i 
nutrició. 

25 i 26 de febrer de 15 a 18 h 78 € 

 

Àrea de seguretat alimentària 
Curs Durada Objectiu Dates  Horari  Preu 

Manipulació d’aliments bàsic 6 h Garantir que el personal que manipula aliments disposi d'una 
formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la 
seva activitat laboral. 
Complir amb el Reglament CE 852/2004. 

27 i 29 de gener de 9 a 12 h  
 
55 € 

25 i 27 de febrer de 16 a 19 h 

24 i 26 de març de 9 a 12 h 

28 i 29 d’abril de 9 a 12 h 

26 i 28 de maig de 16 a 19 h 

17 i 19 de juny de 9 a 12 h 

21 i 23 de juliol de 16 a 19 h 

 

Àrea de llengües i cultures 
Curs Durada Objectiu Modalitat Dates  Horari  Preu 

Anglès 
(Elementary level) 

60 h Iniciar-se en l’ús de la llengua anglesa i poder 
expressar-se de forma bàsica. 

Presencial Dilluns i dimecres  
del 13 de gener a l’11 de juny  

de 14 a 15:30 h 540 € 

Anglès 
(Pre intermediate level) 

60 h Poder entendre’s de manera correcte amb gent de 
parla anglesa. 

Presencial Dilluns i dimecres 
del 13 de gener a l’11 de juny 

de 14 a 15:30 h 540 € 

Anglès 
(Intermediate level) 

60 h Escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès amb un 
nivell mig. 

Presencial Dilluns i dimecres 
del 13 de gener a l’11 de juny 

de 14 a 15:30 h 540 € 

Anglès 
(Business conversation) 

54 h Escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès amb un 
nivell avançat complementat amb vocabulari 
professional. 

Semipresencial Dilluns 
del 13 de gener al 2 de juny 
(40 h presencials + 14 h conversa tel) 

de 14 a 16 h 625 € 

Xinès  
(Nivell I) 

42 h Iniciar-se en la cultura i l’idioma xinès amb 
objectius comercials. 

Presencial Dimecres 
del 15 de gener a l’11 de juny 

de 16:30  a 18:30 h 378 € 

Xinès  
(Nivell II) 

42 h Poder expressar-se de forma bàsica en xinès.  Presencial Dimecres 
del 15 de gener a l’11 de juny 

de 14.30  a 16:30 h 378 € 

Francès 
(Nivell elemental) 

60 h Iniciar-se en l’ús de la llengua francesa i poder 
expressar-se de forma bàsica. 

Presencial Dimarts i dijous 
del 14 de gener al 5 de juny 

de 14 a 15:30 h 540€ 

Francès  
(Nivell intermedi) 

54 h Escriure, llegir, parlar i entendre el francès amb un 
nivell mig. 

Semipresencial Dimarts 
del 14 de gener al 27 de maig 
(40 h presencial + 14 h conversa tel) 

de 14 a 16 h 625  € 

 


