
EIX PARTICIPANTS CURS DURADA MODALITAT INICI FINAL OBJECTIU PROVEÏDOR PROGRAMA

1 1 Anglès 89 Presencial 07/01/2019 31/12/2019

1 3 Anglès A1.1 20 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès A2.1 20 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 2 Anglès A2.2 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès B1.1 20 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès B1.2 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 3 Anglès B2.1 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès B2.1 20 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 2 Anglès B2.2 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès B2.3 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Anglès C1.3 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Francès C1.1 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

1 1 Francès C1.3 26 Teleformació 28/01/2019 02/06/2019 Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA Gramàtica i expressió oral

3 1 Word intermig 8 Online 07/01/2019 07/02/2019

Curs per a conéixer i aprendre a manejar el processador de textos Microsoft 

Word 2013,

explicant les funcions necessàries per al maneig del programa i la creació de 

documents

escrits: es descriuen les funcions avançades per a l'ús d'aquest programa 

(format de paràgraf

i de pàgina, encapçalats i peus de pàgina, llistes, columnes, imatges, 

impressió...)

CIEF

Introducció i objectius del nivell intermedi

Format de paràgraf (I)

Format de paràgraf (II)

Format de pàgina (I)

Format de pàgina (II)

Encapçalats, notes i peus

Llestes i columnes

Imatges en el document

Dibuixar en el document

Estils i temes

Impressió de documents

Test final nivell intermedi

3 1 Excel intermig 8 Online 14/01/2019 31/01/2019

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 1
De l'administració de salaris a la gestió 

estratègica de la recompensa
5 Presencial 28/01/2019 28/01/2019

Els continguts del seminari parteixen d'un enfocament estratègic on 

s'abastaran els temes claus de la gestió de recompensa en l'actualitat.
APD

Visió global de la recompensa en el nou context

Elements fonamentals d'un sistema de Recompensa Total

Com fer que funcione? Noves variables a considerar en implantar un sistema de Recompensa 

Total

4 1
L'últim en Controlling i el seu impacte 

en el negoci
7 Presencial 31/01/2019 31/01/2019

Conéixer les últimes tendències en Controlling a través de l'estudi de diverses 

empreses model

Identificar les claus sobre les quals sustenten les millors pràctiques

Descobrir com ha d'evolucionar el perfil del Controller i obtenir formació en 

els “skills” imprescindibles a través de casos pràctics.

APD

Últimes tendències en Controlling

Visió de la funció

Tres casos reals

Claus per a fer un salt significatiu els 3 eixos del Controlling d'impacte

Suport en l'acte-fixació d'objectius

Suport decisiu en la consecució dels objectius

Paper de “greixatge” dels engranatges de l'organització

Dues aplicacions pràctiques sobre els "skills"del Controller

Domini de la persuasió: tècniques de venda aplicades als reptes del Controller

Domini de la comunicació: la figura del Controller periodista

4 18 Workshop Equip Directiu 5 Presencial 12/02/2019 12/02/2019
Millorar les habilitats de lideratge; Maximitzar la cohesió d’equip; Potenciar la 

comunicació en els equips
Always People First

La satisfacció de donar la teva millor versió; Com maximitzar el talent de l’equip; 

Comunicació efectiva i d’alt impacte; L’art de donar i rebre feedback; Eines per un lideratge 

people centric.

4 18 Workshop Equip Directiu 2 5 Presencial 28/03/2019 28/03/2019
Millorar les habilitats de lideratge; Maximitzar la cohesió d’equip; Potenciar la 

comunicació en els equips
Always People First

La satisfacció de donar la teva millor versió; Com maximitzar el talent de l’equip; 

Comunicació efectiva i d’alt impacte; L’art de donar i rebre feedback; Eines per un lideratge 

people centric.

4 1 Manteniment d'edificis. El GMAO 4 Presencial 28/03/2019 28/03/2019
Conèixer softwares de gestió de manteniment.   Adquirir criteris per fer una 

valoració i selecció del més adient en cada cas. Conèixer com implementar-ho. 
Col. Aparelladors

Softwares de gestió de manteniment. Criteris de selecció d'un software de gestió de 

manteniment. Potencialitat i beneficis del GMAO. Implementació. 

4 1
De la venda clàssica a la venda digital: 

Estratègies Guanyadores
8 Presencial 26/03/2019 26/03/2019

Entendre el nou context; L’equilibri entre hard i soft per aconseguir l’èxit en la 

venda; Cocreació i connectivitat en les eines i habilitats dels equips comercials; 

Posada en marxa del pla d’activació 

APD
Models de competitivitat; El soft de la venda; Quines eines i habilitats ha de dominar el 

venedor del segle XXI; Capacitats i habilitats del Director Comercial; Pla d'activació



4 1 Expert DPD 180 Mixta 11/02/2019 05/06/2019

Proporcionar una formació en l'àmbit del Programa de l'Esquema de

Certificació de l'Agència de Protecció de Dades, de 180 hores de durada, per a

professionals amb menys de 2 anys d'experiència en projectes i/o activitats i

tasques relacionades amb les funcions del Delegat de Protecció de Dades

(DPD) en matèria de protecció de dades, interessats en la Certificació DPD i

que precisen aquesta formació per a justificar els prerequisits exigits per a

l'obtenció d'aquesta.

AENOR
Normativa general de protecció de dades. 

Responsabilitat activa. 

Tècniques per a garantir el compliment de la normativa de protecció de dades.

4 2 APPCC 10 Presencial 28/02/2019 07/03/2019

El curs d’APPCC de Qualitat i Seguretat Alimentària té com a objectiu donar als

treballadors el coneixement dels processos necessaris per mantenir la

seguretat alimentària en el lloc de treball.

FIC

Sistema APPCC: Introducció, antecedent i definició del Sistema APPCC

Introducció als perills alimentaris

Els plans de prerequisists: Com evitar els perills específics de procés productiu

Exercicis pràctics

4 2 APPCC 5 Presencial 01/03/2019 01/03/2019

El curs d’APPCC de Qualitat i Seguretat Alimentària té com a objectiu donar als

treballadors el coneixement dels processos necessaris per mantenir la

seguretat alimentària en el lloc de treball.

ITABE

Plans prerrequisits. Aplicació, disseny i registres

Sistema de APPCC. Aplicació, disseny i registres

4 1 Torner 5 Presencial 07/02/2019 07/02/2019 Aprender el manejo de un  torno Formació interna
¿Qué es un torno?; ¿Cómo da forma un torno?; Partes; Funcionamiento; Operaciones; 

Normas de seguridad en trabajos con el torno

4 1 Torner 5 Presencial 28/02/2019 28/02/2019 Aprender el manejo de un  torno Formació interna
¿Qué es un torno?; ¿Cómo da forma un torno?; Partes; Funcionamiento; Operaciones; 

Normas de seguridad en trabajos con el torno

4 1 Torner 5 Presencial 28/03/2019 28/03/2019 Aprender el manejo de un  torno Formació interna
¿Qué es un torno?; ¿Cómo da forma un torno?; Partes; Funcionamiento; Operaciones; 

Normas de seguridad en trabajos con el torno

4 2 PRL aplicada al Facility Management 8 Presencial 28/03/2019 28/03/2019

Aprofundir en la problemàtica específica de la prevenció en tasques de 

manteniment i construcció, amb un èmfasi especial en les situacions que es 

donen en l'entorn de Facility Management on la frontera entre el 

manteniment i l'obra és difusa i les obligacions legals que se'n deriven, poc 

conegudes

EIC
Introducció i marc normatiu; Gestió de la prevenció; Subcontractació; Formació dels 

treballadors; Disseny de llocs de treball i riscos específics; Emergències; Casos pràctics

4 8 Gestió de projectes 8 Presencial 28/01/2019 01/02/2019

Conèixer i identificar clarament els conceptes bàsics de la gestió de projectes; 

Conèixer i saber identificar la influència que te l’entorn en la gestió de 

projectes; Conèixer els principals rols en els projectes; Reconèixer i identificar 

els principals elements clau del projecte; Introduir un cicle de vida global per a 

la gestió de projectes

BIG WIG La gestió de projectes i el seu entorn; Elements clau de la gestió de projectes

4 7 Avaluació de competències 4 Presencial 30/01/2019 30/01/2019
Que els participants interioritzin el model de competències corporatiu i puguin

desenvolupar als seus col·laboradors mitjançant el mateix
Natàlia Pomar

La lògica del model de competències; La competència: unitat de treball; Per a què serveixen 

les competències; Observar i avaluar competències; Descripcions de llocs de treball; 

Avaluacions de rendiment i model S.T.A.R.; Model S.M.A.R.T. i P.U.R.E per elaborar objectius 

de treball; Habilitats per a realitzar entrevistes d’avaluació (feedback, reflexe emocional i 

preguntes poderoses)

4 6 Avaluació de competències 4 Presencial 30/01/2019 30/01/2019
Que els participants interioritzin el model de competències corporatiu i puguin

desenvolupar als seus col·laboradors mitjançant el mateix
Natàlia Pomar

La lògica del model de competències; La competència: unitat de treball; Per a què serveixen 

les competències; Observar i avaluar competències; Descripcions de llocs de treball; 

Avaluacions de rendiment i model S.T.A.R.; Model S.M.A.R.T. i P.U.R.E per elaborar objectius 

de treball; Habilitats per a realitzar entrevistes d’avaluació (feedback, reflexe emocional i 

preguntes poderoses)

4 16 Avaluació de competències 4 Presencial 30/01/2019 30/01/2019
Que els participants interioritzin el model de competències corporatiu i puguin

desenvolupar als seus col·laboradors mitjançant el mateix
Natàlia Pomar

La lògica del model de competències; La competència: unitat de treball; Per a què serveixen 

les competències; Observar i avaluar competències; Descripcions de llocs de treball; 

Avaluacions de rendiment i model S.T.A.R.; Model S.M.A.R.T. i P.U.R.E per elaborar objectius 

de treball; Habilitats per a realitzar entrevistes d’avaluació (feedback, reflexe emocional i 

preguntes poderoses)

4 1 La clau per connectar-se amb el sector més jove 4 Presencial 43565 43565

Tenir les eines necessàries per connectar amb un públic objectiu més jove; 

Aprendre quins són els criteris i mecanismes per connectar la teva marca amb 

Influencers, que els/les ajudin a guanyar notorietat; Obtenir un major 

coneixement sobre què és el màrqueting d'influència; Conèixer les tàctiques i 

els termes clau que s'estan fent servir actualment en el màrqueting publicitari 

BCN Activa
Lideratge; Inbound marketing: lideratge d'opinió per persuasió; Màrqueting d'Influència: Un 

pas més de l'Inbound Marketing

4 1 Crea una campanya de publicitat contextual 4 Presencial 43598 43598

Entendre el funcionament de Google AdWords i aprendre a planificar i 

estructurar les campanyes donant pautes per treure el màxim profit al nostre 

pressupost.

BCN Activa
El model de Google AdWords; La xarxa de continguts de Google AdWords; Objectius i 

planificació de les campanyes; Com aconseguir clics; El pressupost i els preus

4 1 Benestar animal 20 Presencial 43580 43601
Adquirir coneixements suficients per treballar aplicant els protocols de 

benestar animal en escorxador
FCIC

Coneixement dels animals; La normativa i la productivitat; Benestar animal a la pràctica 

diària



4 1 SAE 4 Presencial 43628 43628

Adquirir les habilitats i competències necessàries per a l'aplicació del sistema 

SAE per a la certificació d'exportaciones de carn i productes carnis, i en 

concret, la implementació de les noves actualitzacions que el MAPAMA 

publicarà breument.

FCIC

Actualitzacions SAE (PR-EXP REV.3 CCVE)

1a part: Introducció

- Protocol d'auditoria: introducció al Protocol d’auditoria per a la certificació de Sistemes 

d'Autocontrol Específics per a l'exportació a països tercers amb requisits diferents als 

intracomunitaris: àmbit d'aplicació, abast, procés de sol·licitud, certificació, etc.

- Documents actualitzats per definir la fitxa d'especificacions per a l'exportació.

- Recerca de la documentació d'aplicació.

2a part: Cas pràctic d’implantació del SAE

- Identificació del responsable.

- Definició de les especificacions (fitxa).

- Procediment d'homologació de proveïdors.

- Procediment de traçabilitat.

- Procediment de formació de partides.

- Revisió.

4 1 Classificació de canals de boví 10 Presencial 43620 43621
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.

4 1 Torner 5 Presencial 43559 43559 Aprender el manejo de un  torno Formació interna
¿Qué es un torno?; ¿Cómo da forma un torno?; Partes; Funcionamiento; Operaciones; 

Normas de seguridad en trabajos con el torno

4 2 Habilitats comunicatives 4 Presencial 43633 43633 Comunicar amb tranquil·litat, seguretat i persuasió Jordi Gràcia

Gestionar els nervis abans de parlar davant un client o clients; Macroestructures i 

microestructures per a organitzar les idees amb rapidesa i claredat; Captar l'atenció i 

mantenir l'interés ; Tancar la teva exposició amb claredat; Discurs persuasiu; Assertivitat; 

Usar el llenguatge corporal; Els 4 quadrantes del llenguatge per a verbal; Contacte visual 

inclusiu

4 36 Reciclatge departament 24 Presencial 43599 43615
Reciclatge als controladors i responsables d’equip de les tasques que realitzem 

i corregir possibles desviacions
Intern

Seguretat; Mercats; Mobilitat; Prevenció de Riscos Laborals; Instal·lacions de Seguretat; 

Centre de Control

4 1 Màster en Seguretat Informàtica 350 Teleformació 43609 43819

Aprofundir en el concepte de seguretat informàtica, tant a nivell de sistemes 

com de protecció de la informació.

Analitzar els diferents tipus d'amenaces i vulnerabilitats als quals s'enfronta un 

sistema informàtic d'una empresa.

Aprendre i conéixer els mecanismes de protecció adequats amb l'objectiu 

d'auditar i detectar intrusos.

Abordar un model d'experimentació per a posar-lo en pràctica sobre xarxes 

que estan protegides i són immunes als atacs.

Detectar les vulnerabilitats i els possibles atacs a les xarxes TCP/IP d'una 

organització.

Aprofundir detalladament en les diferents tècniques d'exploració de ports.

Aprendre i aplicar les diferents tècniques per a la protecció de la informació en 

les xarxes i sistemes telemàtics.

Ser capaç de protegir la seguretat sense fil amb la finalitat que la seguretat 

informàtica d'una empresa es mantinga de confiança.

Estar al corrent dels atacs més utilitzats juntament amb la utilització d'eines de 

resposta davant aquests.

Implementar i millorar la Seguretat Informàtica en una organització.

INICIATIVAS 

ORGANIZATIVAS DE 

EMPRESA S.L.

Seguretat informàtica i implementació en l'empresa

Organització de la seguretat de la informació

Ciberseguretat, criptografia i delictes telemàtics

Atacs a xarxes TCP/IP

Atacs a xarxes sense fils. Mètodes de penetració wifi

Tècniques i eines de protecció de xarxes per a les empreses

La ciberseguretat des de l'àmbit judicial

4 8 Pla d'igualtat 3 Presencial 43614 43614

Aportar coneixement sobre igualtat de gènere, els estereotips, i els tòpics en la 

societat i en l'empresa.

Conèixer la llei d'igualtat i les obligacions derivades d'aquesta, el diagnòstic Pla 

d'Igualtat i el Comité d'Igualtat…

Identificar i poder fer aportacions sobre els diferents àmbits de la igualtat 

d'oportunitats en l'empresa, com són: la selecció, la contractació, la formació, 

el desenvolupament, la promoció, la conciliació, la prevenció de l'assetjament, 

la comunicació i el llenguatge, la salut i la prevenció de riscos, la 

representativitat i la retribució.

En finalitzar el curs els assistents haurien de conèixer tots els camps d'abast 

d'un Pla d'Igualtat perquè puguin fer aportacions al propi Pla de l'empresa.

MEHRS

La situació actual de la societat

Estereotips, mites i realitats de la igualtat d'oportunitats

El paper de l'empresa i dels representants sindicals en la igualtat

La Llei d'Igualtat 3/2007

Polítiques de gestió de persones que impacten en la igualtat d'oportunitats entre dones i 

homes (selecció, formació, promoció interna, retribució, entorn, comunicació i llenguatge)

El pla d'Igualtat de Mercabarna

Seguiment i avaluació dels plans d'igualtat

Llenguatge no sexista

Anàlisi dels indicadors del pla, definició del quadre de comandament



5 1 Grau en Comunicació 600 Online 20/02/2019 19/06/2019
Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar favorablement les

tasques com a tècnic de comunicació
UOC

Expressió audiovisual; Tecnologia dels mitjans audiovisuals; Planificació estratègica i creativa; 

Producció i distribució multiplataforma 


