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Cursos d’àmbit intersectorial

 Àrea tecnològica i d’innovació 
 Àrea comercial
 Àrea de seguretat alimentària
 Àrea de llengües i cultures
 Àrea d’habilitats directives
 Àrea de prevenció de riscos laborals
 Àrea d’informàtica 

Inscripcions i subvencions



   OBJECTIU: Conèixer les darreres tendències en producció i conservació de fruites i hortalisses.

   A qUI s’AdrEçA: A tècnics d’empreses que estan elaborant productes de quarta gamma o tenen previst 
iniciar la seva producció a curt-mig termini.

   PrOGrAMA: 
 Processament d’aliments de quarta gamma. Fonaments del procés i tecnologia.
 Matèria primera. Condicions òptimes per a la producció de quarta gamma.
 Instal·lacions i equipaments. Equips bàsics per iniciar l’activitat i novetats tecnològiques.
 Gestió i control de la qualitat de la producció. Controls del producte acabat.
 Reglamentació i normativa aplicable.
 Desenvolupament de nous productes: establiment de la vida útil i determinació de la data de caducitat.

   dUrAdA: 12 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dimecres 6, 13, 20 i 27 de març, de 16 a 19 hores.

    PrOfEssOrAT: Equip d’investigació del departament de tecnologia dels aliments de la Universitat de Lleida.

  PrEU: 185€ (més del 80% bonificable).

Producció i conservació de fruites i hortalisses de quarta gamma   

Àrea tecnològica i d’innovació

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



   OBJECTIU: Aportar una visió general dels aspectes a tenir en compte en un procés d’incorporació de 
tecnologia per a la gestió de l’empresa (sistemes ERP).

   A qUI s’AdrEçA: A tècnics informàtics, directius i empresaris que preveuen incorporar sistemes 
tecnològics per a la gestió (sistemes ERP) i l’anàlisi (sistemes IB).

   PrOGrAMA: 
 El procés d’informatitzar la gestió d’una empresa.
  Definició de processos interns i substitució de processos manuals per automàtics. Sistemes 
standards vs. sistemes a mida.
  Sistemes de gestió ERP. Els ERP o software de gestió. Metodologia de selecció d’un ERP. Procés 
d’implantació d’un ERP.
  Sistemes d’anàlisi BI. Introducció a l’analítica corporativa: motivació, resultats i ROI. Àmbits analítics i 
de dades. Presa de decisions.

   dUrAdA: 9 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dimarts 22 de gener, de 9 a 10 hores. Dimecres 23 i 29 de gener, de 8 a 12 
hores.

    PrOfEssOrAT: Juan Carlos Teller, soci director de TDS; Ramon Fornells, ERP manager; i Abel 
González, BI/EPM manager.

  PrEU: 120€ (més del 80% bonificable).

Tecnologia aplicada a l’empresa.  
Sistemes de gestió i sistemes per a l’anàlisi   



   OBJECTIU: Es proposen dues accions formatives adreçades a incorporar més informació a 
l’etiquetatge dels productes elaborats per les empreses.

   A qUI s’AdrECEN: A tècnics, directius i empresaris que desitgen introduir millores en l’etiquetatge 
dels productes per tal de respondre a les noves tendències de consum.

Noves tendències de consum incorporades a l’etiquetatge dels productes  

Còmput de la petjada de carboni
   PrOGrAMA: 

  Concepte de petjada de carboni. Normativa 
actual. Beneficis d’incorporar la informació i 
el màrqueting.
  Càlcul de la petjada de carboni d’un 
producte i d’una empresa. Casos pràctics.
  Com utilitzar la petjada de carboni. 
Etiquetatge de productes.

   dUrAdA: 9 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dimecres 8, 15 i 
22 de maig, de 16 a 19 hores.

  PrEU: 115€ (100% bonificable).

El codi QR i la realitat augmentada
   PrOGrAMA: 

  Què és el codi QR? Programes lectors de 
codis QR.
  Com generar un codi QR? Exemples de 
com utilitzar els codis QR com a eina de 
màrqueting a les empreses.

  Què és la realitat augmentada? Tipus de RA. 
  Aplicacions per crear RA.

   dUrAdA: 6 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dimecres 2 i 9 
d’octubre, de 16 a 19 hores.

  PrEU: 75€ (100% bonificable).

Àrea tecnològica i d’innovació

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



   OBJECTIU: Conèixer quines espècies de cultiu s’obtenen actualment arreu del món i quines estan en 
fase de recerca avançada. Adquirir més argumentaris per a la venda dels productes de l’aqüicultura.

   A qUI s’AdrEçA: A venedors, tècnics, directius i empresaris que comercialitzen peix fresc.

   PrOGrAMA: 
  L’aqüicultura. Espècies que es produeixen actualment arreu del món. Principals línies de recerca 
d’adaptació d’espècies a Catalunya. 
 La qualitat del peix de cultiu vs. l’extractiu. Resultats. Pràctica de tast.
 Visita a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita

   dUrAdA: 6 hores + visita a l’IRTA.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dijous 17 i 24 d’octubre, de 8,30 a 11,30 hores. La visita es programarà 
durant la realització del curs.

    PrOfEssOrAT: Tècnics de l’IRTA, del CREDA i del Clúster Manager Aqüicat.

  PrEU: 75€ (100% bonificable).

Els productes de l’aqüicultura. La recerca de nous productes  
i comparativa de qualitat amb els productes d’origen extractiu.  



   OBJECTIU: Capacitar la xarxa de comercials per poder vendre al sector de foodservice.

   A qUI s’AdrEçA: Als comercials d’empreses que desitgen comercialitzar els seus productes en el sector 
del foodservice.

   PrOGrAMA: 
  L’estructura de la demanda: els clients de foodservice.
  L’estructura de l’oferta: alimentació perible i no perible, non food, equipaments i serveis.
  Estructura de la distribució: especialitzada i plataformes de distribució.
  La xarxa de comercials foodservice a l’empresa: estructura, dimensió i relació amb d’altres departaments.
  Tècniques de negociació amb el client de foodservice.
  Aliances estratègiques entre proveïdors i distribuïdors de foodservice.
  Visites a diferents empreses de foodservice.
  Projecte de fi de curs.

   dUrAdA: 90 hores (42 hores de formació presencial i 48 hores de formació a distància).

   dIEs dE rEAlITzACIó dE lA fOrMACIó PrEsENCIAl: Dimarts i dimecres del 5 de febrer al 19 de 
juny, de 16 a 19 hores.

    PrOfEssOrAT: Mario Cañizal de ANTA (coordinació).

   PrEU: 1.195€ (65% bonificable). Empreses associades al Clúster Alimentari de Barcelona: 815€ (100% 
bonificable).

Venedors experts en foodservice   

Àrea comercial

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



   OBJECTIU: Aprendre la realitat de tot el procés seqüencial d’importació i exportació de mercaderies i 
donar especial importància al transport i la logística del producte i les formes de cobrament de la venda.

   A qUI s’AdrEçA: Gerents de pimes, comandaments intermedis, personal administratiu dels 
departaments de finances, comercial i comerç exterior, comercials d’exportació i qualsevol persona 
interessada en el processos del comerç exterior.

   PrOGrAMA: 
  Transport i logística internacional. Documents de transport terrestre, aeri i marítim.
  Transport intracomunitari. Documents més utilitzats: CMR, EUR1, T2, T2L, ATR, etc. Cas pràctic.
  Incoterms. Termes comercials de venda. Càlcul del cost d’una exportació. Cas pràctic.
  Mitjans de pagament internacionals. Pagaments simples y documentaris. Efectiu i control de canvis. 
Legislació antifrau i la seva aplicació.
  Riscos del comerç internacional. Riscos comercials i financers, com evitar-los. Cobertures.

   dUrAdA: 30 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Dimarts i dimecres del 12 de febrer a l’11 d’abril, de 17 a 19 hores.

  PrOfEssOrAT: Working COMEX.

  PrEU: 390€ (100% bonificable).

Especialistes en exportació    



 CUrs
A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

TèCNiQuES ComERCiaLS 
dE VENdES aL majoR dE 

PRoduCTES PERibLES
 

30 h.

Ampliar la visió 
comercial mitjançant 
coneixements de 
màrqueting i psicologia 
aplicada, comprendre 
les motivacions de 
compra, etc.

Previst a partir de gener.
Dimarts, dimecres i divendres.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

aTENCió TELEfòNiCa PER 
gESTioNaR CobRamENTS  

16 h.

Adquirir habilitats per 
tractar la gestió del 
cobrament de manera 
immediata i eficaç.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

Àrea comercial

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



Àrea de seguretat alimentària
 CUrs

A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

a.P.P.C.C. (aNÀLiSi dE 
PERiLL i PuNTS dE 
CoNTRoL CRÍTiCS)

10 h.
Conèixer els fonaments 
del sistema APPCC i els 
seus requisits.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

higiENE EN La 
maNiPuLaCió dELS 

PRoduCTES dE La PESCa
 

1,5 h.

Formació obligatòria del 
personal d’empreses 
que manipulin 
productes de la pesca.

Diversos grups dimecres i 
dijous de 7:30 a 9 h.

GMP  
Mercat Central del Peix 
1ª planta

Gratuït per a 
les empreses 
agremiades al 
GMP

higiENE dELS 
maNiPuLadoRS 

d'aLimENTS
 

6 h.

Formació obligatòria 
dels manipuladors 
d’aliments en higiene 
alimentària.

16 i 23 de gener  
de 16 a 19 h.

13 i 20 de març  
de 08:30 a 11:30 h.

08 i 15 de maig  
de 16 a 19 h

12 i 19 de juny  
de 08:30 a 11:30 h.

18 i 25 de setembre  
de 16 a 11:30 h.

20 i 27 de novembre  
de 08:30 a 11:30 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

50€

maNiPuLaCió 
dE PRoduCTES 

hoRTofRuCTÍCoLES
 

10 h.

Formació obligatòria per 
al personal d’empreses 
que envasin i/o 
manipulin aliments.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

L’import dels cursos es pot bonificar de les cotitzacions a la Seguretat Social.



Àrea de llengües i cultures
 CUrs

A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

aNgLèS ELEmENTaL
   

60 h.

Iniciar-se en l’ús de la 
llengua anglesa.

Dilluns i dimecres del 07/01 al 
17/06, de 14 a 15.30 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

540€

30 h.
Dilluns i dimecres del 07/10 al 

11/12, de 14 a 15:30 h.
270€

aNgLèS  
PRE-iNTERmEdiaTE    

60 h. Parlar amb més fluidesa,  
repassar i aprofundir 
en les estructures 
gramaticals.

Dilluns i dimecres del 07/01 al 
17/06, de 14 a 15.30 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

540€

30 h.
Dilluns i dimecres del 07/10 al 

11/12, de 14 a 15.30 h.
270€

xiNèS i 
   

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

Dimecres del 09/01 al 05/06 de 
17 a 19 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

378€

24 h.
Dimecres del 02/10 al 18/12 de 

17 a 19 h.
215€

xiNèS ii
   

42 h.
Millorar l’ús de la 
llengua xinesa amb 
objectius comercials.

Dimecres del 09/01 al 05/06 de 
15 a 17 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

378€

24 h.
Dimecres del 02/10 al 18/12 de 

15 a 17 h.
215€

uRdú-hiNdi (PaQuiSTaNèS)
   

20 h.

Iniciar-se en la cultura 
i l’idioma paquistanès 
(urdú-hindi) amb 
objectius comercials.

Divendres del 04/10 al 20/12 
de 15 a 17 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

180€

aNgLèS ComERCiaL / 
fRaNCèS ComERCiaL    

20 h.
Activitats de 
comunicació amb 
objectius comercials.

Previst a partir de gener.
Dimarts, dimecres i divendres.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

CUrsOs PrEsENCIAls

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



Àrea de llengües i cultures

CUrs
A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

aNgLèS buSiNESS 
CoNVERSaTioN    

54 h.

Millorar el nivell 
d’expressió  
i comprensió oral i 
escrita.

Classes presencials del 07/01 
al 03/06: dilluns, de 14 a 16 h.  

i/o dimecres de 16 a 18 h.

Classes de conversa telefònica 
o per Skype: 2 a la setmana. 

Horari a convenir.
mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

597€

30 h.

Classes presencials del 30/09 
al 18/12: dilluns, de 14 a 16 h.  

i/o dimecres de 16 a 18 h.

Classes de conversa telefònica 
o per Skype: 2 a la setmana. 

Horari a convenir.

345€

fRaNCèS iNTERmig
   

54 h.

Millorar l’ús de la 
llengua francesa.

Classes presencials del 08/01 
al 04/06: dimarts, de 14 a 16 h.

Classes de conversa telefònica 
o per Skype: 2 a la setmana.

Horari a convenir.
mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

597€

30 h.

Classes presencials del 01/10 
al 17/12: dimarts, de 14 a 16 h.

Classes de conversa telefònica 
o per Skype: 2 a la setmana.

Horari a convenir.

345€ 

CUrsOs sEMIPrEsENCIAls

CUrsOs PrEsENCIAls

CUrs
A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

fRaNCèS ELEmENTaL
   

60 h.

Iniciar-se en l’ús de la 
llengua francesa.

Dimarts i dijous del 08/01 al 
30/05, de 14 a 15:30 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

540€

30 h.
Dimarts i dijous del 08/10 al 

12/12, de 14 a 15:30 h.
270€

L’import dels cursos es pot bonificar de les cotitzacions a la Seguretat Social.



   OBJECTIU: Conèixer les tendències actuals en millora de la productivitat a través de la motivació d’equips.

   A qUI s’AdrEçA: A empresaris i directius d’empreses.

   PrOGrAMA: 
  Com mesurar la productivitat al segle XXI?
  Frens actuals a l’eficiència dels equips.
  Tendències internacionals per crear equips més productius.
  Claus de la motivació humana al segle XXI.
  Acceleradors del treball en equip.
  Crear un pla d’acció amb accions de baix cost i alt impacte per aconseguir l’objectiu.

   dUrAdA: 15 hores.

   dIEs dE rEAlITzACIó: Divendres 25 de gener, 22 de febrer i 15 de març, de 9 a 14 hores.

    PrOfEssOrAT: Sticky-Culture.

   PrEU: 390€ (50% bonificable).

aconsegueix fer més amb menys a través d’un equip motivat i productiu  

Àrea d’habilitats directives

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



Àrea d’habilitats directives
CUrs

A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

SuPERViSió d'EQuiPS dE 
TREbaLL   

13 h.
Capacitar per al 
lideratge de grups de 
treball.

Dimarts 22 i 29 de gener i 26 
de febrer, de 16 a 20 h. 

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

165€

ComuNiCaR-SE amb 
L'EQuiP dE TREbaLL    

13 h.

Potenciar la creació 
de climes emocionals 
positius dins d’un grup 
de treball.

Dimarts 12 i 19 de març i 23 
d'abril, de 16 a 20 h. 

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

165€

PLaNifiCaR LES TaSQuES 
dE L'EQuiP dE TREbaLL    

13 h.
Capacitar per fer 
eficients els equips de 
treball.

Dimarts 21 i 28 de maig i 25 de 
juny, de 16 a 20 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

165€

RESoLuCió dE 
CoNfLiCTES diNS dE 
L'EQuiP dE TREbaLL 

   
13 h.

Capacitar per saber 
resoldre conflictes dins 
de l'equip de treball.

Dimarts16 i 23 de juliol i 17 de 
setembre, de 16 a 20 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

165€

TèCNiQuES dE 
NEgoCiaCió    

13 h.
Capacitar per convèncer 
als equips de treball.

Dimarts 22 i 29 d'octubre i 26 
de novembre, de 16 a 20 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

165€

Com guaNyaR-Li TEmPS aL 
TEmPS  

8 h.

Aprendre a gestionar 
millor el temps personal 
i professional per 
acomplir amb els 
nostres objectius amb 
més eficiència.

1 i 8 d’octubre, de 16 a 20 h.
AGEM  
Pavelló G, 2a planta

105€

L’import dels cursos es pot bonificar de les cotitzacions a la Seguretat Social.



Àrea de prevenció de riscos
CUrs

A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

PREVENCió  
dE RiSCoS LaboRaLS. 

ERgoNomia EN EL TREbaLL 
  

30 h.

Formació obligatòria 
del reglament de 
serveis de prevenció 
(RD 39/1997).

Previst a partir de gener. Dimarts, 
dimecres i divendres, de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 

empreses 
agremiades a 

l’AGEM

CaRREToNER  
NiVELL iNiCiaL 

24 h.

Formació obligatòria 
pràctico-teòrica 
per poder conduir 
carretons elèctrics, 
adreçada a personal 
no experimentat.

14, 16, 21, 23 i 28 de gener de 09 a 14 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

215€

12, 14, 19, 21 i 26 de febrer de 15 a 20 h.

12, 14, 19, 21 i 26 de març de 09 a 14 h.

15, 17, 22, 24 i 29 d'abril de 15 a 20 h.

13, 15, 17, 20 i 22 de maig de 09 a 14 h.

11, 13, 18, 20 i 25 de juny de 15 a 20 h.

16, 18, 20, 23 i 25 de setembre de 09 a 
14 h.

15, 17, 22, 24 i 29 d'octubre de 15 a 20 h.

14, 19, 21, 26 i 28 de novembre de 09 a 
14 h.

oPERadoRS dE 
CaRRETiLLES ELEVadoRES.

maNiPuLaCió dE 
CÀRREguES “ToRoS” 

 
10 h.

Formació obligatòria 
teòrico-pràctica 
per poder conduir 
carretons (toros).

Previst a partir de gener. Dimarts, 
dimecres i divendres, de 16 a 18 h.

AGEM Pavelló G,  
2a planta

Subvencionat 
per a les 

empreses 
agremiades a 

l’AGEM

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  



CUrs
A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

CaRREToNER 
aCTuaLiTzaCió   

8 h.

Formació obligatòria 
teòrico-pràctica per 
poder conduir carretons 
(toros).

29 i 31 de gener de 09 a 13 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

105€

25 i 27 de març de 15 a 19 h.

29 i 31 de maig de 09 a 13 h.

15 i 17 de juliol de 15 a 19 h.

1 i 3 d'octubre de 09 a 13 h.

2 i 4 de desembre de 15 a 19 h.

CoNduCCió dE RETRÀCTiL 24 h.
Formació teòrica 
pràctica per poder 
conduir retràctils. 

11, 12, 13 i 14 de març de 09 
a 15 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

310€

16, 17, 18 i 19 de setembre de 
09 a 15 h.

CaPaCiTaCió PRofESSioNaL 
dE CoNduCToRS (CaP) 

35 h.

Formació obligatòria 
per als conductors de 
camions (el DNI dels 
quals acabi amb les 
xifres 3 o 4) de més de 
3.500 Kg de càrrega.

dimarts i dijous del 29/01 al 
19/02, de 15 a 20 h.

mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

315€
dilluns, dimecres i divendres 
del 08/04 al 22/04, de 15 a 
20 h.

ERgoNomia:  
higiENE PoSTuRaL    

12 h.

Evitar o minimitzar els 
riscos derivats de la 
manipulació manual de 
càrregues i del treball 
amb pantalles de 
visualització de dades 
(PVD).

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 
de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

L’import dels cursos es pot bonificar de les cotitzacions a la Seguretat Social.



Àrea d’informàtica
CUrs

A qUI vA 
dIrIGIT?

dUrAdA OBJECTIU CAlENdArI
llOC ON 
s’IMPArTEIX

PrEU

aPLiCaCioNS 
iNfoRmÀTiQuES: 

WiNdoWS, 
xP-WoRd, ExCEL i aCCESS

   
30 h./mòdul

Inicació a la infomàtica 
a nivell d'usuari.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

aPLiCaCioNS 
iNfoRmÀTiQuES: 

iNTRaNET/iNTERNET/
diSSENy dE PÀgiNES WEb

   
20 h./mòdul

Aprendre a utilitzar 
aquests recursos 
informàtics que l'AGEM 
posa a disposició dels 
seus associats.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

ofimÀTiCa oNLiNE
   

77 h. per curs

Adquirir els 
coneixements 
necessaris per utilitzar 
les aplicacions del 
paquet Office (Windows 
Vista, Word 2007, Excel 
2007, Power Point 2007, 
Access 2007).

Durant tot l'any.
mb-formació
C/ Major, 76, 3ª planta

125€

gESTió ComPTabLE.
ComPTabiLiTaT 

iNfoRmaTiTzada PER a 
PimES

  
50 h.

Aprendre a gestionar 
la comptabilitat 
mitjançant l'ús d'eines 
informàtiques.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

TRaCTamENT i PRoTECCió 
dE dadES dE CaRÀCTER 

PERSoNaL
 

10 h.

Aplicar correctament 
la llei de protecció de 
dades personals en el 
tractament de dades de 
l’empresa.

Previst a partir de gener. 
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 16 a 18 h.

AGEM  
Pavelló G, 2a planta

Subvencionat 
per a les 
empreses 
agremiades a 
l’AGEM

El curs va dirigit a: Empresaris, directors i comandaments intermedis  / Tècnics  / Treballadors qualificats  / Treballadors no qualificats  

L’import dels cursos es pot bonificar de les cotitzacions a la Seguretat Social.



   Informació i inscripcions: 

 Àrea de Formació de Mercabarna: 93 556 34 56 / www.mercabarna.cat

 Assocome (Associació de Concessionaris de Mercabarna): 93 262 17 16 / www.assocome.com

 AGEM (Associació d’Empresaris Majoristes de Fruites): 93 556 20 00 / eli@agem.mercabarna.com

 GMP (Gremi de Majoristes de Peix): 93 336 37 11

   subvencions i ajudes: 

 Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (sistema de bonificacions): www.fundaciontripartita.org

 L’import dels cursos es pot bonificar de les cotizacions a la Seguretat Social.

Inscripcions i subvencions



FORMA’T A MERCABARNA
RMA’T A MERCABARNA FORMA’T A 
ABARNA FORMA’T A MERCABARNA

MERCABARNA FORMA’T A


