
DEPARTAMENT PARTICIPANTS EIX CURS DURADA INICI FINAL OBJECTIU PROVEÏDOR PROGRAMA
BACK-OFFICE

1 4 Protocol i tècniques d'organització d'esdeveniments 44,5 07/03/2015 16/05/2015 Adquirir tècniques per a organització 

d'esdeveniments

ESPRI El protocol, les tècniques d'organització d'esdeveniments, els actes oficials, 

els actes empresarials, els actes socials

ESTRATEGIA I MARKETING

1 1 Anglès 34,5 12/01/2015 30/03/2015 Millorar la fluidesa en converses més formals, 

presentacions, escrits tècnics i el nivell general de 

l'anglès

The British 

Partnership, 

S.C.P.

Pràctiques de conversa i comprensió oral. Exercicis d'expressió escrita i 

gramàtica

MANTENIMENT I OBRES

1 4 Fred industrial 108 08/01/2015 14/07/2015 Obtenir el certificat de mant. Fred industrial Casas 

Formación

Programa oficial

2 4 Soldadura TIG 28 09/03/2015 12/03/2015 Capacitar per a fer soldadures ICEI Pràctiques de soldadura

MEDI AMBIENT

1 2 Plataforma elevadora 8 02/03/2015 02/03/2015 Obtenir el carnet de conducció de plataforma 

elevadora

TREKFORM

ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL

1 4 Com mesurar i millorar el clima laboral 8 24/02/2015 24/02/2015 Obtenir altres visions d'estudis sobre clima laboral i 

possibles aplicacions a l'empresa

Organización y 

Desarrollo 

Empresarial

Disseny d'un Estudi de Clima Laboral. Del disseny a l'administració de 

l'enquesta de clima. L'anàlisi dels resultats de l'enquesta. El disseny i gestió 

d'accions de millora de clima. Aplicació pràctica
SEGURETAT I VIGILÀNCIA

1 4 Màster en PRL 500 25/02/2015 30/06/2015 Formar a professionals amb una visió integral de la 

prevenció de riscos laborals, amb competències per 

a detectar els riscos inherents al treball en cada 

organització i per a desenvolupar l'ordenació d'un 

conjunt coherent i global de mesures d'acció 

preventiva adequades

UOC

10 4 Actualització en matèria de seguretat i vigilància 14 16/03/2015 23/03/2015 Actualitzar coneixements i capacitar en aquelles 

funcions de col·laboració i cooperació amb la 

Guardia Urbana

GUÀRDIA 

URBANA

9 4 Actualització en matèria de seguretat i vigilància 14 26/03/2015 27/03/2015 Actualitzar coneixements i capacitar en aquelles 

funcions de col·laboració i cooperació amb la 

Guardia Urbana

GUÀRDIA 

URBANA

9 4 Actualització en matèria de seguretat i vigilància 14 17/03/2015 18/03/2015 Actualitzar coneixements i capacitar en aquelles 

funcions de col·laboració i cooperació amb la 

Guardia Urbana

GUÀRDIA 

URBANA

Normativa associada a l’àmbit de policia administrativa: Ordenança de  

Medi Ambient de 2011 ( residus, neteja, etc ); Normativa municipal sobre a 

l’ús de la via pública (orde de civisme i usos de la via, usos de l’espai de 

domini públic);Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 

enfront del tabaquisme
9 4 Actualització en matèria de seguretat i vigilància 14 24/03/2015 25/03/2015 Actualitzar coneixements i capacitar en aquelles 

funcions de col·laboració i cooperació amb la 

Guardia Urbana

GUÀRDIA 

URBANA

Infraccions més usuals en policia administrativa dins el recinte de 

Mercabarna

FRUITA I ZAC

1 1 Xinès II 42 14/01/2015 10/06/2015 Millora l'ús de la llengua xinesa amb objectius 

comercials

XIAO LONG Gramàtica i expressió oral

FORMACIÓ GRUPAL

6 1 ANGLÈS BUSINESS 14 19/01/2015 12/06/2015 Millora l'ús de la llengua anglesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Expressió oral

3 1 FRANCÈS INTERMIG 54 13/01/2015 02/06/2015 Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

10 2 PLATAFORMA ELEVADORA 8 20/01/2015 21/01/2015 Obtenir el carnet de conducció de plataforma 

elevadora

TREKFORM

9 2 PLATAFORMA ELEVADORA TISORA 4 23/01/2015 23/01/2015 Obtenir el carnet de conducció de plataforma 

elevadora de tisora

TREKFORM

15 3 SESSIÓ CRM 2 15/01/2015 15/01/2015 Sessió de reciclatge MARQUÈS

BACK-OFFICE

1 4 Protocol i tècniques d'organització d'esdeveniments 44,5 07/03/2015 16/05/2015 Adquirir tècniques per a organització 

d'esdeveniments

ESPRI El protocol, les tècniques d'organització d'esdeveniments, els actes oficials, 

els actes empresarials, els actes socials
ESTRATEGIA I MARKETING

1 1 Anglès 31,5 08/04/2015 22/06/2015 Millorar la fluidesa en converses més formals, 

presentacions, escrits tècnics i el nivell general de 

l'anglès

The British 

Partnership, 

S.C.P.

Pràctiques de conversa i comprensió oral. Exercicis d'expressió escrita i 

gramàtica

Marc legal que empara les nostres actuacions com a “auxiliars de la GUB” 

;Funcions que tenim assignades ( Carta Municipal ); Competències 

(ordenances en que som competents segons els decrets d’alcaldia); 

Presentació nomenclàtor de tot l’articulat en que som competents per 

denunciar;

PLA DE FORMACIÓ



JURÍDIC

1 4 Contractació del sector públic 30 16/03/2015 13/05/2015 Aprofundir en el coneixement de la contractació del 

sector públic i les novetats legislatives

Col·legi 

d'Advocats de 

Barcelona
MANTENIMENT I OBRES

1 4 Fred industrial 108 08/01/2015 14/07/2015 Obtenir el certificat de mant. Fred industrial Casas 

Formación

Programa oficial

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

1 4 Gestió de tresoreria 80 20/04/2015 19/06/2015 • Calcular flujos de cajas

• Conocer las herramientas que permiten optimizar 

la gestión de la tesorería

• Tomar decisiones para la gestión de excesos y 

escasez de tesorería

Escuela de 

Negocios y 

Dirección

• Cash management

• Cobros de las operaciones comerciales

• Pago de las operaciones comerciales

• El presupuesto de tesorería

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

1 2 Màster en PRL 500 25/02/2015 30/06/2015 Formar a professionals amb una visió integral de la 

prevenció de riscos laborals, amb competències per 

a detectar els riscos inherents al treball en cada 

organització i per a desenvolupar l'ordenació d'un 

conjunt coherent i global de mesures d'acció 

preventiva adequades

UOC

FRUITA I ZAC

1 1 Xinès II 42 14/01/2015 10/06/2015 Millora l'ús de la llengua xinesa amb objectius 

comercials

XIAO LONG Gramàtica i expressió oral

ESCORXADOR

1 4 Classificació de canals de boví 10 02/06/2015 03/06/2015 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

FORMACIÓ GRUPAL

6 1 ANGLÈS BUSINESS 14 19/01/2015 12/06/2015 Millora l'ús de la llengua anglesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Expressió oral

3 1 FRANCÈS INTERMIG 54 13/01/2015 02/06/2015 Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

4 4 VISUAL TIME LIVE 10 12/05/2015 13/05/2015 Preparar als usuaris de l’aplicació per que siguin 

capaços de gestionar de forma autònoma totes les 

seves necessitats de gestió horària.

ROBOTICS • Conceptes de presència

• VisualTime Live, mòdul de gestió horària

• Extensió de Control de Convenis

• Extensió de Planificador d’informes

• Extensió de Servidor de notificacions

• Analítica de dades i Informes

• Analítica de dades

BACK-OFFICE

1 1 Anglès octubre desembre Millorar la fluidesa en converses més formals, 

presentacions, escrits tècnics i el nivell general de 

l'anglès

English for 

Business

Pràctiques de conversa i comprensió oral. Exercicis d'expressió escrita i 

gramàtica

COMUNICACIÓ

1 4 Org. de fires i actes / Redacció periodística i per xarxes 

socials
15/09/2015 15/02/2016 Adquirir els coneixements necessaris per 

desenvolupar favorablement les tasques com a 

tècnica de comunicació

UOC Organització d’actes i protocol

• Fonamentació teòrica del protocol

• Organització d'esdeveniments corporatius 

• Esdeveniments especials: les celebracions

• L'aplicació del protocol

Redacció Periodística

• Premsa

• Ràdio

• Televisió

• Internet



1 3 Excel bàsic setembre • Identificar les funcions principals d’un full de 

càlcul 

• Conèixer el funcionament dels elements més 

habituals 

• Saber crear un full de càlcul aplicant formats 

• Aplicar fórmules i funcions senzilles per a càlculs

• Introducció a l’Excel 

• L’ajuda en Excel 

• Treballant amb Excel 

• Formats 

• Fórmules 

• Funcions 

• Inserció d’objectes 

• Imprimir 

1 1 Anglès setembre Millorar la fluidesa en converses més formals, 

presentacions, escrits tècnics i el nivell general de 

l'anglès

Gramàtica i expressió oral

MC PEIX

1 4 Gestió comercial setembre
ESCORXADOR

1 4 Habilitats directives setembre
JURÍDIC

1 4 BCNROC setembre BCNROC és l’eina que recollirà la producció 

bibliogràfica i documental, digital i digitalitzada de 

tota l’organització municipal destinada a la difusió 

pública mitjançant Internet.

 

Amb aquesta eina posarem a les xarxes digitals les 

activitats municipals que estan recollides en els 

nostres documents públics, com ara memòries, 

projectes, plans, pressupostos, mesures de govern, 

enquestes, vídeos, etc. D’aquesta manera qualsevol 

persona podrà usar, compartir i reutilitzar la 

informació municipal de forma lliure i gratuïta amb 

les mínimes restriccions legals i econòmiques

MANTENIMENT I OBRES

1 4 Fred industrial Obtenir el certificat de mant. Fred industrial Programa oficial

2 2 Renovació Legionella Informar i formar als participants en la prevenció 

dels riscos laborals associats a les instal·lacions de 

manteniment higiènico-sanitari de les instal·lacions 

de riscos.

Actualització de coneixements sobre la legislació 

vigent en matèria de salut pública i laboral.

CIEF Actualització normativa de la legislació nacional i autonòmica en relació 

amb la Legionelosis, prevenció de riscos laborals i mediambientals 

Bones Pràctiques de neteja i desinfecció

Metodologia de control de punts crítics en instal·lacions de riscos de 

Legionelosis 

Actualització del manteniment higiénico-sanitari d’instal·lacions amb major 

probabilitat de proliferació i dispersió de Legionela

Actualització del manteniment higiénico-sanitari d’instal·lacions amb menor 

probabilitat de proliferació i dispersió de Legionela

1 2 PRL Capacitar als treballadors per a que desenvolupin 

les funcions de nivell bàsic de l’activitat preventiva, 

segons Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 

que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, a empreses que no estiguin incloses a 

l’Annex I d’aquest Reial Decret.

• Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

• Riscos generals i la seva prevenció

• Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l’activitat de 

l’empresa

• Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

• Primers auxilis

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

1 2 Màster en PRL 500 25/02/2015 30/06/2015 Formar a professionals amb una visió integral de la 

prevenció de riscos laborals, amb competències per 

a detectar els riscos inherents al treball en cada 

organització i per a desenvolupar l'ordenació d'un 

conjunt coherent i global de mesures d'acció 

preventiva adequades

UOC

1 2 PRL Capacitar als treballadors per a que desenvolupin 

les funcions de nivell bàsic de l’activitat preventiva, 

segons Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 

que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, a empreses que no estiguin incloses a 

l’Annex I d’aquest Reial Decret.

• Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

• Riscos generals i la seva prevenció

• Riscos específics i la seva prevenció al sector corresponent a l’activitat de 

l’empresa

• Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

• Primers auxilis



1 3 Outlook Adquirir els conceptes fonamentals per aprendre i 

conèixer les eines bàsiques que proporciona 

Outlook per tal de poder obtenir el màxim 

rendiment del programa. 

• Correu

• Format

• Organització dels missatges

• Calendari

• Contactes

• Tasques

• Notes

• Diari

• Outlook per avui

• Més opcions dels objectes de l’Outlook

1 1 Francès Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius 

comercials

Gramàtica i expressió oral

FRUITA I ZAC

1 1 Xinès II Millora l'ús de la llengua xinesa amb objectius 

comercials

Gramàtica i expressió oral

1 1 Francès Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius 

comercials

Gramàtica i expressió oral

FORMACIÓ GRUPAL

4 4 GESTIÓ DE CONFLICTES 14 • Identificar els inicis d’un conflicte

• Diagnosticar i analitzar els diferents tipus i nivells 

de conflicte.

• Reconèixer el seu camp d’influència per a 

intervenir en el conflicte.

• Utilitzar els seus recursos interns en situació de 

conflicte.

• Solucionar i acabar amb els conflictes

CEGOS • Saber diferenciar entre problema, tensió, crisis i conflicte.

• Adoptar comportaments adequats que ens permetin acabar amb els 

conflictes.

• Acabar amb els conflictes mitjançant la reglamentació, la mediació o 

l’arbitratge.

7 3 CONTRACTACIÓ DE PROVEÏDORS 2 16/09/2015 16/09/2015 Posar en marxa el nou procediment de contractació 

de proveïdors dins del programa Ekon

17 3 CONTRACTACIÓ DE PROVEÏDORS 1 17/09/2015 17/09/2015 Posar en marxa el nou procediment de contractació 

de proveïdors dins del programa Ekon

17 3 ENVIAMENT DE MAILINGS 4 Fer enviaments de mailings amb el nou aplicatiu a 

partir de la BBDD de l'Ekon


