
DEPARTAMENT PARTICIPANTS EIX CURS DURADA INICI FINAL OBJECTIU PROVEÏDOR PROGRAMA
ADMINISTRACIÓ 

1 4 Curs d'especialització de IRPF 80 29/03/2016 30/06/2016 •Conèixer els diferents aspectes de la llei general tributària.

•Realitzar les gestions derivades de la liquidació de l'IRPF.

•Emplenar i presentar els diferents models i documents.

•Assessorar a tercers en matèria tributària.

Escuela de Negocios y Dirección Sistema tributari espanyol; 2. Impost sobre la renda de persones físiques

1 4

10 Regles per gestionar equips 7 04/10/2016 04/10/2016 Millorar la gestió de l'equip PIMEC Eines pràctiques per facilitar la gestió d'equips de treball, potencia les

pròpies habilitats de lideratge i incrementa el propi potencial en la gestió i el

desenvolupament de les persones.

1 4

Postgrau en Gestió d'Actius 28 21/11/2016 19/12/2016 Amb aquest curs, els alumnes milloraran les seves competències en totes les 

seves facetes relatives a la gestió d’actius immobiliaris, ja sigui en propietat o 

en lloguer, com a propietari, arrendador o arrendatari, així com en tota l’àrea 

de serveis associats.

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 

i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Habilitats Property Management ; Valoracions immobiliàries 

COMUNICACIÓ

1 4 Aprèn a redactar textos persuasius 8 01/06/2016 08/06/2016 A través d’aquest curs, els participants coneixeran quins mecanismes

d’escriptura fan que la comunicació sigui més convincent i aprendran a

redactar textos persuasius adaptats a les seves necessitats professionals.

Col·legi de Periodistes Què cal fer abans de començar a escriure?; Les possibles estructures d’un 

text persuasiu; Recursos lingüístics per fomentar la persuasió; Redacció d’e-

mails persuasius; Redacció persuasiva a les xarxes socials; Redacció 

persuasiva en la recerca de feina; Anàlisi de casos reals

1 4 PDD (Programa de 

Desenvolupament Directiu)

25/11/2016 17/12/2016 Programa pel desenvolupament de les competències per a la direcció d'un

equip de treball 

EADA

Autoconeixement i intel·ligència emocional; Crear equips d’alt rendiment


1 4 Grau de comunicació (4 

assignatures)

Suport al pla de millora en competències UOC Disseny i expressió gràfica; publicitat; periodisme; Sociologia de la 

comunicació

DESENVOLUPAMENT D'INFRAS.

7 4 Pla preventiu de la EDAR 277 02/01/2016 31/05/2016 Capacitar a l’equip de manteniment per a la realització del manteniment 

preventiu de l’EDAR de Mercabarna

Invall, S.A.

Formació dels diferents operaris per a que coneguin el procés, què és el que 

cal fer davant les incidències, com cal operar la planta diàriament, quines 

són les tasques de manteniment preventiu, correctiu, etc.

1 2 Carretoners 16 12/04/2016 21/04/2016 Formació obligatòria teòrica i pràctica per poder conduir carretons elèctrics, 

adreçada a personal experimentat

MERCABARNA Formació teòrica i formació pràctica

1 4 Fred Industrial 12 10/12/2016 24/12/2016 Reial Decret 795/2010 Centro Técnico Europeo de Enseñanzas 

Profesionales, S.L. 

Extractes del RD/795/2010; Substàncies que esgoten la capa d'ozó; Gasos 

fluorats d'efecte hivernacle; Controls previs; Control de fugides; Gestió 

ambiental

D.COMERCIAL

1 4 La indústria alimentària ecològica 30 02/02/2016 11/03/2016 Comprendre per què és necessària la certificació i el control dels productes

agroalimentaris ecològics i la normativa que els regula. Conèixer la normativa

en relació a l'elaboració dels aliments ecològics i al seu etiquetatge

ESCUELA DE NEGOCIOS Y DIRECCIÓN Normativa de producció agroalimentària ecològica aplicable a la indústria 

alimentària; Certificació, control i registres dels productes ecològics; Higiene 

i seguretat alimentària en les indústries alimentàries ecològiques; Mercat i 

comercialització de productes ecològics; Creació d'empreses alimentàries 

ecològiques

MEDI AMBIENT

1 2 Carretoners 10 21/03/2016 23/03/2016 Formació obligatòria teòrica i pràctica per poder conduir carretons elèctrics, 

adreçada a personal experimentat

MERCABARNA Formació teòrica i formació pràctica

1 2 Carretoners 10 05/07/2016 07/07/2016 Formació obligatòria teòrica i pràctica per poder conduir carretons elèctrics, 

adreçada a personal experimentat

MERCABARNA Formació teòrica i formació pràctica

2 4 Recollida de residus porta a porta 25 26/02/2016 22/04/2016 Donar resposta a la creixent demanda de coneixements i informació sobre 

els beneficis, el disseny, la implantació, la gestió i els costos per introduir un 

model de recollida de residus porta a porta

COL. D'AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA Introducció al sistema de Recollida Porta a Porta; anàlisi inicial pel disseny 

d’un sistema Porta a Porta; licitacions de serveis de recollida porta a porta i 

compra de material i equips; disseny de serveis de Recollida Porta a Porta; 

informació, comunicació i participació en els sistemes Porta a Porta; 

experiències de municipis. Gestió del canvi a nivell polític i dels actors 

implicats; instruments per l’optimització dels sistemes i serveis de recollida 

Porta a Porta

1 4 Organització i processos 

administratius i de serveis

8 25/05/2016 01/06/2016 L'objectiu del curs és, adaptant els mètodes utilitzats per optimitzar el

processos industrials i ser capaços d'optimitzar els processos administratius i

de serveis, identificant aquelles coses que no aporten valor i definint un flux

de treball eficient.

Cambra de Comerç de Barcelona Introducció; Definició d'empresa; Definició del procés; Flux de treball; Pull 

en comptes de Push; Millora continua 



1 4 Sistema 5’S d’ordre i neteja. La 

millora de l’entorn de treball

6 21/06/2016 21/06/2016 Tenir un coneixement de les 5S; Conèixer la metodologia per poder-la aplicar 

en el vostre lloc de treball; Generar un canvi de mentalitat sobre 

l'organització i l'ordre; Motivar a tot l'equip per treballar d'una manera més 

productiva. 

Cambra de Comerç de Barcelona Millora de processos; Mentalitat de gestió lean; Introducció a les 5S's; Les s 

de les 5s's; Visualitzar l'objectiu de les 5s's; Abans de la implantació: 

formació i comunicació; La implantació de les 5S's; Pilar 1: ordre i neteja; 

Pilar 2: detectar anomalies; Pilar 3: eliminació anomalies; Pilar 4: preparació 

estandards de neteja; Pilar 5: les auditories 

ORGANITZACIÓ

1 4 Tècniques de coaching 30 09/05/2016 22/05/2016 Augmentar el lideratge personal i d’equips a través de la metodologia del

coaching. Consensuar i potenciar els punts forts personals i de l’equip per

dissenyar i implementar metodologies i recursos per fer front a les àrees de

millora.

Prendre consciència que només treballant en equip obtindrem un horitzó

més beneficiós per a nosaltres, per a l’organització i per als clients.

Femarec El coaching; Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a 

l’autolideratge i la comunicació; 

Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge 

d’equips 

1 4 Quadre de comandament de RRHH 40 23/06/2016 26/07/2016 Mesurar i avaluar l'aportació dels Recursos Humans en la seva Empresa, a

través de l'aplicació del seu propi Quadre de Comandament Integral; Definir

els productes, resultats i impacte del Quadre de Comandament en el

desenvolupament dels RR.HH; Establir pautes per a la implantació del Quadre

de Comandament en la gestió dels RR.HH. de l'organització; Utilitzar el

Quadre de Comandament per alinear l'estratègia dels recursos humans amb

l'estratègia de l'organització; Identificar els indicadors clau de RR.HH. en

funció de l'estratègia de l'organització.

Global Estrategias, S.L. Aplicació del quadre de comandament integral en l'estratègia de 

l'organització; Pautes per a la implantació del quadre de comandament en 

RRHH; Gestió i avaluació dels indicadors clau en RRHH; Millors pràctiques i 

casos reals

2 4 Formació Synergy 6 19/05/2016 19/05/2016 Aprofundir sobre la funcionalitat del mòdul HRM d’Exact Synergy Enterprise Exact Synergy Enterprise Formació sobre Gestió Documental Estàndard i de la gestió de 

competències; Penjar el CV al perfil de cada treballador; Penjar la 

documentació relativa a l’avaluació de competències; Penjar la informació i 

documentació relativa als objectius; Formació sobre l’obtenció d’informes 

amb investigacions i anàlisis

MERCATS I ZAC

1 1 Anglès 22 05/10/2016 21/12/2016 • Comunicar-se en situacions quotidianes

• Entendre frases relacionades amb la majoria de temes quotidians

• Parlar d’un mateix

• Comunicar fets presents, passats i futurs

WEST ONE Present, passat, família, roba, vacances, pronunciació del passat, present 

perfecte, plans, prediccions, adjectius, escriure carta/email, aeroport

RELACIONS LABORALS

1 3 Excel 12 01/02/2016 24/02/2016 Optimitzar funcions excel INFORMATIC CENTER CORPORATION, 

S.A. 

Regles matemàtiques; Fórmules matemàtiques en excel; Errors freqüents en 

formulació i la seva solució; Introducció a les Macros
1 4 Contractacions i nòmines 15 21/06/2016 23/06/2016 Tenir el domini de les eines per poder portar les contractacions i nòmines a la

seva empresa, sense haver de contractar aplicacions informàtiques, utilitzant

únicament les eines que posen a la seva disposició els organismes oficials.

Formació Intel·ligent, S.L.U. Modalitats actuals de contractació (requisits, condicions,...); Càlcul i 

confecció nòmines; Recerca, interpretació i aplicació. Convenis col·lectius;  

Web del SEPE; Càlcul quitances; Causes i tipus d’extinció relació laboral 

(acomiadaments); Càlcul indemnització; Web de la Seguridad Social. 

Sistema Red i Sistema Cret@

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

3 4 Comandaments intermitjos 12 13/05/2016 27/05/2016 Aprofundir en totes les capacitats i competències del comandament; 

Aprendre a treure el màxim partit al nostre personal en diferents situacions; 

Conèixer i desenvolupar les qualitats i capacitats per liderar un equip i 

aconseguir els resultats previstos; Modificar hàbits o incompetències 

inconscients personals i la seva repercussió en la percepció del client tant 

intern com a extern; Assumir qüestions com la delegació, la motivació, la 

comunicació i la millora de rendiment del treball d'equip; Analitzar la 

comunicació que utilitzem i les seves repercussions. Refinar i adaptar el 

llenguatge verbal i la comunicació assertiva.

BIG WIG QUALITY CONSULTANT 

RECRUITMENT, S.L.

Dirigir i convèncer versus ordeno i mano; Gestió d'equips, gestió de 

l'acompliment

1 3 Autocad 60 31/05/2016 19/06/2016 Aprendre i dominar una de les millors eines en disseny CAD 2D i iniciar-se en 

el modelatge 3D.

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM Funcions bàsiques; Descripció del sistema; Eines bàsiques per al disseny en 

2D: dibuix, edició (transformacions 2D); Eines per gestionar la geometria: 

capes, propietats d’elements; Elements repetitius: blocs i atributs; Acotació i 

text; Presentacions i preparació per a la impressió de plànols; Introducció a 

l’espai 3D: plànols de treball i vistes; Creació de sòlids primitius; Operacions 

booleanes amb sòlids; Edició de sòlids. Transformacions 3D; Renderitzat; 

Creació de vistes a partir de sòlids; Superficies primitives i mayes 3D



1 3 Word bàsic 30 08/11/2016 30/12/2016 Conèixer els conceptes bàsics de Microsoft EXCEL com a eina per a la creació i 

gestió de fulls de càlcul.

CIEF • Engegada i conceptes previs

• Execució i entorn de treball

• Fulla i llibres de treball

• Operacions bàsiques sobre llibres de treball

• Fulles de treball

• Introducció i edició de dades

• Introducció de sèries

• Modificació de files i columnes

• Reorganització i correcció de les dades

• Formats i emfatitzats

• Introducció de fórmules

• Impressió

• Gràfics amb Excel

• Objectes gràfics

• Inserir una imatge

1 3 Excel 23 10/11/2016 23/12/2016 Aquest curs permetrà a l’alumne agrupar, analitzar i compartir informació 

alfanumèrica (dades estadístiques, científics o econòmics) mitjançant una 

senzilla taula i un joc d’eines. A més són nombroses les pràctiques “pas a 

pas”, així com les explicacions audiovisuals i els qüestionaris.

Centro de Estudios Proyecta Introducció a l’Excel; Configuració de la finestra de l’aplicació; Mecanismes 

d’importació i exportació de fitxers ; Utilització de rangs i vinculació entre 

fitxers ; Utilització de les eines avançades de format; Pràctiques d’Excel

29 DEA 6 Diferents 

grups

Diferents 

grups

• Capacitar al alumno para detectar precozmente una parada 

cardiorespitaria.

• Dar a conocer al alumno las pautas a seguir en caso de emergencia (PAS)

• Obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar 

técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica e instrumentalizada

• Capacitar al alumno para la utilización rápida y eficaz de desfibriladores 

externos semiautomáticos.

SGS Introducció

Mòdul de resucitación cardiopulmonar bàsica (RCP)

Mòdul de desfibril·lació semiautomàtica externa (DESA)

Avaluació dels mòduls anteriors

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

1 4 Intel·ligència de negoci i Anàlisis de 

dades 

825 16/03/2016 08/06/2016 Adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment 

mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball

UOC Fonaments d'intel·ligència de negoci i big data; Anàlisi i mineria de dades; 

Usos empresarials de business intelligence i big data; ciència de les dades

ESCORXADOR

1 4

Curs de benestar animal per a 

personal encarregat d'escorxador

20 05/04/2016 14/05/2016 Formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador que

permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Escola Agrària de Mas Bovè
El coneixement dels animals; El benestar animal a la societat europea; El 

benestar a la pràctica diària; Benestar animal durant el transport

1 4

Curs de benestar animal per a 

personal encarregat d'escorxador

20 17/11/2016 29/11/2016 Formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador que

permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

FCIC
El coneixement dels animals; El benestar animal a la societat europea; El 

benestar a la pràctica diària; Benestar animal durant el transport

2 4 Classificació de canals de boví 10 31/05/2016 01/06/2016 Fer reciclatge dels criteris de classificació de canals. Renovar l’acreditació de

classificadors de canals.

Escola Agrària de l'Empordà Fonaments i aspectes legals de la classificació de canals de boví. Novetats 

aportades per la normativa (RD 225/2008) de 15 de febrer per la qual es 

completa l’aplicació del model comunitari de classificació de canals de vaquí 

pesat; Descripció del sistema de classificació de canals bovines. Presentació i 

feinejat de les canals; Visionat de fotografies de canals ja classificades a 

d’altres cursos, trobades o viatges a altres Estats Membres, i comentaris del 

“Community inspection committee on beef carcase classification” als Estats 

Membres. La classificació a d’altres Estats de la UE; Demostració pràctica 

sobre el sistema de classificació de canals a l’escorxador.

FORMACIÓ GRUPAL

10 1 ANGLÈS CLASSES TELEFÒNIQUES 14 11/01/2016 03/06/2016 Millora l'ús de la llengua anglesa amb objectius comercials BCN-ENGLISH Expressió oral

2 1 FRANCÈS INTERMIG 42 12/01/2016 07/06/2016 Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius comercials BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

5 1 ANGLÈS ELEMENTAL 60 11/01/2016 08/06/2016 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 1 ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE 60 11/01/2016 08/06/2016 L'objectiu global del curs és arribar a escriure, llegir, parlar i entendre l'anglès 

de forma correcte. 

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

6 2 Sessió formativa recordatori de PRL 

nivell bàsic

2 Diferents 

grups

Diferents 

grups

Conèixer els riscos del lloc de treball  i les mesures preventives SGS TECNOS, S.A.



10 2 Sessió formativa manipulació 

productes químics

4,5 Diferents 

grups

Diferents 

grups

Conèixer els riscos del lloc de treball  i les mesures preventives SGS TECNOS, S.A.

16 2 Específica del lloc de treball 4 Diferents 

grups

Diferents 

grups

Conèixer els riscos del lloc de treball  i les mesures preventives SGS TECNOS, S.A.

Tota la plantilla 4 MERCAT ECO/BIO 2 Diferents 

grups

Diferents 

grups

Donar a conèixer què és un mercat ecològic i de productes de proximitat, així 

com informar sobre temes de malbaratament d'aliments

MERCABARNA Definició de producte ECOLÒGIC; Marc Legal; Procés de certificació; 

Certificació al llarg de la cadena alimentària; Particularitats en la gestió dins 

de l’empresa; Dimensió del sector ecològic; Volum de negoci; Escenari 

actual i potencial. Reptes; Tast de productes

Tota la plantilla 4 CODI ÈTIC 2 Diferents 

grups

Diferents 

grups

Donar a conèixer el codi ètic i de conducta, així com el manual de prevenció 

del delicte que s'implantarà a Mercabarna

MERCABARNA Contingut del codi ètic i de conducta

4 4 Actius fixes 7 21/06/2016 21/06/2016 Aprofundir en l’ús d’Actius Fixes a l’Ekon MARQUES BUSINESS SOLUTION, S.L Revisió del procés; Aprofundiment; Resolució de dubtes

13 1 ANGLÈS CLASSES TELEFÒNIQUES 14 05/09/2016 15/12/2016 BCN-ENGLISH
3 1 FRANCÈS INTERMIG 18 04/10/2016 13/12/2016 Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius comercials BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral
6 1 ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE 30 03/10/2016 14/12/2016 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

2 1 ANGLÈS INTERMEDIATE 30 03/10/2016 14/12/2016 L'objectiu global del curs és arribar a escriure, llegir, parlar i entendre l'anglès 

de forma correcte. 

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

5 4 La gestió del temps i de l'estrés 8 18/10/2016 25/10/2016 • Conèixer el grau d’eficàcia amb que s’administra el temps

• Analitzar les causes que ens fan perdre el temps. Lladres. Potenciadors

• Aplicar un mètode de planificació del temps que prioritzi i garanteixi la 

execució de les tasques i funcions d’alt rendiment

• Identificar els factors que distorsionen la planificació i aprendre a evitar-los

• Gestionar les capacitats per gestionar l’estrès

BIG WIG • El per què de la gestió del temps. Conseqüències

• Els lladres del temps. Consideracions

• L’estrès. Les 4 causes principals. Control emocional: Intel•ligència 

Intrapersonal. "Pensar ràpid, pensar a poc a poc”

• Capacitats de control emocional

• Hardiness. Concepte. Pla personal en la gestió del temps

• Errors. Hàbits. Incompetències inconscients

• Tècniques essencials

• Tasques Actives-Reactives

• Planificació: 

• El per què de la bona planificació

• Eficiència i eficàcia

• Planificar

• Programar. Prioritzar

• Bones pràctiques de gestió del temps

• Pla personal en la gestió del temps

• Les reunions. Fases. Oportunitats. Costos

• La Delegació. Beneficis

8 4 Intel·ligència i regulació emocional 8 14/11/2016 23/11/2016 • Treballar el autoconeixement i l’autoconsciència emocional 

• Desenvolupament del lideratge personal 

• Entrenar l’autoregulació emocional 

Nascor Formación • Què és l’autoconeixement? Concepte i definició 

• Com actuar i com actuem en diferents situacions 

• La influencia de la por, la frustració, la incertesa i l’estrès a la presa de 

decisions 

• Estratègies de autoregulació emocional 

8 4 Els beneficis d'una bona gestió per 

projectes

8 22/11/2016 29/11/2016 • Conèixer les fases principals de la gestió de projectes

• Dirigir els esforços col•lectius en objectius concrets i mesurables

• Desenvolupar les línies d’actuació més rellevants de cada procés d’un 

projecte

• Programar les tasques en la elaboració d’un projecte

• Supervisar correctament les etapes i les persones del projecte

• Avaluar el rendiment de l’equip

BIG WIG • Definició i organització del projecte

• Etapes d’un projecte

• Planificació del projecte

• Gestió i execució del projecte

• El Director del projecte. El líder i els membres de l’equip

• Característiques dels bons equips de projectes

• La definició d’objectius

• El marc d’acció

• Les limitacions. Com es produeixen i per què

• La motivació, el compromís i la delegació

• La estructura i el desglossament del treball

• La importància de Comunicació al Pla de Millora i Projecte

• Estimacions de temps i recursos

• La programació del treball (Gantt). Diagrama facilitador

2 4 Laboro Siltra 6 24/11/2016 24/11/2016 Millorar aprofitament eina MARQUES BUSINESS SOLUTION, S.L Revisió general eina i SILTRA

5 3 Excel inicial 14 08/11/2016 01/12/2016 Conèixer els conceptes bàsics de Microsoft EXCEL com a eina per a la creació i 

gestió de fulls de càlcul.

CIEF Formació  pràctica


