
EIX PARTICIPANTS CURS DURADA MODALITAT INICI FINAL OBJECTIU PROVEÏDOR PROGRAMA

1 5 Anglès conversa 4 Online 18/01/2021 31/03/2021 Aprenentatge de l’anglès de negocis a nivell oral GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Francès conversa 4 Online 18/01/2021 31/03/2021 Aprenentatge del francès de negocis a nivell oral GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

2 6 Carretoners renovació 11 Mixta 18/01/2021 29/01/2021

Funcionament bàsic en la conducció de carretons elevadors.

Obtenció del certificat de formació.

Informar i entrenar en la normativa vigent en matèria de conducció 

segura de carretons elevadors.

Mercabarna, S.A.

Teoria: 

•	Elements de manutenció.

•	Classificació d'equips i alternatives en la manipulació de càrregues.

•	Carretons elevadors.

•	Polígon a força de sustentació en diversos equips de manutenció.

•	Principis i definicions bàsiques dels carretons.

•	Capacitat nominal. Normativa CE.

•	Estabilitat dels carretons elevadors.

•	Seguretat Normativa UNE. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball.

•	Conducció de carretons elevadors.

•	Regles per a la utilització de carretons de manutenció elevadors.

•	Regles per a la conducció en passadissos i àrees de treball.

•	Drets, deures i regles de conducta del conductor.

•	Regles complementàries per a altres tipus d'aplicacions.

•	Com evitar una bolcada i sobreviure: què s'ha de fer i què no s'ha de fer.

 

Pràctica:

Conducció amb carretó.

2 1 Carretoners renovació 11 Mixta 15/02/2021 26/02/2021

Funcionament bàsic en la conducció de carretons elevadors.

Obtenció del certificat de formació.

Informar i entrenar en la normativa vigent en matèria de conducció 

segura de carretons elevadors.

Mercabarna, S.A.

Teoria: 

•	Elements de manutenció.

•	Classificació d'equips i alternatives en la manipulació de càrregues.

•	Carretons elevadors.

•	Polígon a força de sustentació en diversos equips de manutenció.

•	Principis i definicions bàsiques dels carretons.

•	Capacitat nominal. Normativa CE.

•	Estabilitat dels carretons elevadors.

•	Seguretat Normativa UNE. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball.

•	Conducció de carretons elevadors.

•	Regles per a la utilització de carretons de manutenció elevadors.

•	Regles per a la conducció en passadissos i àrees de treball.

•	Drets, deures i regles de conducta del conductor.

•	Regles complementàries per a altres tipus d'aplicacions.

•	Com evitar una bolcada i sobreviure: què s'ha de fer i què no s'ha de fer.

 

Pràctica:

Conducció amb carretó.

2 3 Plataforma elevadora 8 Presencial 01/02/2021 01/02/2021

. Preservar la integridad física de las personas, equipos e instalaciones

· Potenciar la cultura de seguridad

· Poner en práctica el manejo y las normas de uso de la plataforma 

elevadora

· Adecuarse a las exigencias legales en el marco de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales

Trekform Servicios 

Integrales de la 

Empresa, S.L.

Según Real Decretos 1215/97 y 2177/2004.

Formación teórica

· Legislación relativa a los equipos de trabajo automotores y a la prevención de 

riesgos laborales

· Definición de los trabajos

· Medidas preventivas específicas

· Medios auxiliares, equipos y herramientas (incluyendo equipos intercambiables)

· Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno

· Interferencias entre actividades

· Derechos y obligaciones

Formación práctica

· Toma de contacto con Plataformas móviles de personal

· Preparación del equipo para el trabajo, incluyendo el montaje de equipos 

intercambiables

· Prácticas de manejo con Plataformas móviles de personal

· Simulación de situaciones de riesgo

· Primeros auxilios y medidas de emergencia



2 2 Plataforma elevadora 8 Presencial 12/02/2021 12/02/2021

. Preservar la integridad física de las personas, equipos e instalaciones

· Potenciar la cultura de seguridad

· Poner en práctica el manejo y las normas de uso de la plataforma 

elevadora

· Adecuarse a las exigencias legales en el marco de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales

Trekform Servicios 

Integrales de la 

Empresa, S.L.

Según Real Decretos 1215/97 y 2177/2004.

Formación teórica

· Legislación relativa a los equipos de trabajo automotores y a la prevención de 

riesgos laborales

· Definición de los trabajos

· Medidas preventivas específicas

· Medios auxiliares, equipos y herramientas (incluyendo equipos intercambiables)

· Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno

· Interferencias entre actividades

· Derechos y obligaciones

Formación práctica

· Toma de contacto con Plataformas móviles de personal

· Preparación del equipo para el trabajo, incluyendo el montaje de equipos 

intercambiables

· Prácticas de manejo con Plataformas móviles de personal

· Simulación de situaciones de riesgo

· Primeros auxilios y medidas de emergencia

2 1 Plataforma elevadora 8 Presencial 31/03/2021 31/03/2021

. Preservar la integridad física de las personas, equipos e instalaciones

· Potenciar la cultura de seguridad

· Poner en práctica el manejo y las normas de uso de la plataforma 

elevadora

· Adecuarse a las exigencias legales en el marco de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales

Trekform Servicios 

Integrales de la 

Empresa, S.L.

Según Real Decretos 1215/97 y 2177/2004.

Formación teórica

· Legislación relativa a los equipos de trabajo automotores y a la prevención de 

riesgos laborales

· Definición de los trabajos

· Medidas preventivas específicas

· Medios auxiliares, equipos y herramientas (incluyendo equipos intercambiables)

· Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno

· Interferencias entre actividades

· Derechos y obligaciones

Formación práctica

· Toma de contacto con Plataformas móviles de personal

· Preparación del equipo para el trabajo, incluyendo el montaje de equipos 

intercambiables

· Prácticas de manejo con Plataformas móviles de personal

· Simulación de situaciones de riesgo

· Primeros auxilios y medidas de emergencia

2 2 Dumper 3 Presencial 16/02/2021 16/02/2021
Formació pràctica i teòrica obligatòria per poder conduir dumpers, 

adreçada a personal experimentat.
Mercabarna, S.A.

Introducció

Definicions

Marc normatiu

Riscos, mesures de prevenció, protecció i recomanacions bàsiques en la utilització 

del Dumper

Aspectes de prevenció a destacar

Normativa

3 2 Excel intermig 8 Teleformació 08/02/2021 26/02/2021

Descripció de funcions intermèdies del full de càlcul Microsoft Excel 

2016, veient l'ús

de fórmules, funcions i gràfics en els llibres d'Excel. També es 

descriuen aspectes de

millora relatius a l'edició de fulles i al format de les cel·les, i s'explica la 

relació d'Excel

i Internet, per a col·locar les dades d'un full de càlcul en una pàgina 

web

CIEF

Introducció i objectius del nivell intermedi

Fórmules

Funcions

Format avançat de cel·les

Temes i format condicional

Edició de fulles

Crear gràfics

Col·locar dades en la Web

Matrius i referències externes

Test final nivell intermedi



4 4
Enviament de mailings massius amb 

l'aplicació Spin
2 Teleformació 23/02/2021 23/02/2021

Aprendre a fer enviaments massius adreçats a persones  i a 

organitzacions mitjançant l’aplicatiu Spin.
Spin Vilanova, S.L.

Generar la plantilla del missatge. Incorporació de logos i signatures del missatge.

Vinculació dels missatges a les accions programades a Spin.

Seleccionar el grup de destinataris d’un missatge.

Programació d’enviaments periòdics de missatges Standard.

Gestió dels missatges retornats.

Generar la plantilla del missatge. Incorporació de logos i signatures del missatge.

Vinculació dels missatges a les accions programades a Spin.

Seleccionar el grup de destinataris d’un missatge.

Programació d’enviaments periòdics de missatges Standard.

Gestió dels missatges retornats.

4 6
Mindfulness creatiu per a la gestió 

de les emocions
5 Teleformació 11/03/2021 16/03/2021

Interioritzar la pràctica de *mindfulness en la vida diària.

Treballar amb una mena de *mindfulness creatiu en el qual s'integrin 

tècniques i recursos d'altres disciplines com la neurociència i 

l'artteràpia.

Aconseguir un estat de calma interior que propiciï un bon estat de 

salut general, la gestió de la incertesa i la por.

Millorar l'ambient general grupal a través del treball individual de 

*mindfulness i gestió emocional.

Propiciar un espai grupal en el qual compartir emocions i sentir-se 

secundat.

Potenciar l'acte reflexió i l'autocrítica, així com el canvi individual a 

través d'exercicis i dinàmiques dissenyats per a això.

Fomentar la connexió amb un mateix per a desenvolupar l'acte 

secundo emocional..

Natàlia Pomar

Què és el mindfulness creatiu. Beneficis.

Orígens i creador del mindfulness.

El mindfulness, els pensaments, l'estrès i les emocions.

Mindfulness per a connectar amb un mateix.

Efectes del mindfulness en el cervell.

Exercicis creatius de mindfulness:

	6.1. Exercicis de neurociència i mindfulness

	6.2. Tècniques d'artteràpia i mindfulness

	6.3. Música i mindfulness

4 1
Obligacions legals del manteniment 

d'instal·lacions
16 Teleformació 08/03/2021 11/03/2021

L'objectiu del curs és donar a conèixer, des de la visió de l'ordenament 

jurídic, els aspectes més rellevants de la gestió del manteniment, amb 

una perspectiva més amplia que la contemplada en els reglaments 

tècnics, estudiant i analitzant, des d'aquesta vessant, aspectes com la 

contractació del manteniment, o la responsabilitat per danys a tercers.

Al finalitzar el curs, els participants seran capaços de gestionar tots els 

aspectes legals del manteniment d'instal·lacions, i específicament dels 

contractes de manteniment amb tercers.

Associació 

d'Enginyers 

Industrials de 

Catalunya

1. Àmbit del manteniment legal

2. Ordenament jurídic

3. Contracte de Manteniment. Característiques essencials del contracte. Procés del 

contracte. Clàusules penals i de rescissió

4. Responsabilitat Civil. Responsabilitat amb culpa. Responsabilitat sense culpa 

objectiva

5. Responsabilitat professional

6. Responsabilitat penal

7. Manteniment preventiu preceptiu. Obligació de determinades relacions 

contractuals. Verificacions i inspecciones periòdiques. Periodicitats i operacions de 

manteniment preventiu legal

8. Relació de Disposicions legals. Ascensors. Aparells a pressió. Instal·lacions de gas. 

Instal·lacions amb risc de legionel·la. Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió. 

Màquines. Plantes i instal·lacions frigorífiques. Protecció contra incendis. Soroll. 

Instal·lacions tèrmiques en edificis.


