
EIX PARTIC CURS DURADA MODALITA INICI FINAL OBJECTIU PROVEÏDOR PROGRAMA

1 10 CLASSES TELEFÒNIQUES 

ANGLÈS
15,33

Online 11/01/2017 16/06/2017 Millora l'ús de la llengua anglesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Expressió oral

1 6 ANGLÈS A2 60 Presencial 11/01/2017 14/06/2017 Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 2 ANGLÈS B1
60

Presencial 11/01/2017 14/06/2017 L'objectiu global del curs és arribar a escriure, llegir, 

parlar i entendre l'anglès de forma correcte. 

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 3 FRANCÈS INTERMIG 44 Mixta 10/01/2017 13/06/2017 Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 11 CLASSES TELEFÒNIQUES 

ANGLÈS
8

Online octubre 2017 desembre 

2017

Millora l'ús de la llengua anglesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Expressió oral

1 6 ANGLÈS A2
30

Presencial octubre 2017 desembre 

2017

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral 

com gramatical

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 2 ANGLÈS B1
30

Presencial octubre 2017 desembre 

2017

L'objectiu global del curs és arribar a escriure, llegir, 

parlar i entendre l'anglès de forma correcte. 

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

1 3 FRANCÈS INTERMIG
30

Mixta octubre 2017 desembre 

2017

Millora l'ús de la llengua francesa amb objectius 

comercials

BCN-ENGLISH Gramàtica i expressió oral

2 24 Contenció de persones 

agitades

6

Presencial entre 08/06/2017 i 12/06/2017 Adquirir les pautes de treball i coneixements específics

necessaris per desenvolupar una detecció, control,

contenció i/o custòdia d’una persona agitada. Treball en

equip amb coordinació i mesures de seguretat adients

GUB Casuística i àmbit legal de la contenció/detenció i custòdia.Instruccions del

Codi Agitació. Recordatori de tècniques bàsiques d’autoprotecció.Treball de

procediments amb persones agressives o malalts mentals.Exercicis pràctics

de tècniques de control i contenció, per binomis i grups.Treball amb

material de contenció divers i d’autoprotecció. Procediment amb diferent

número d’actuants i amb material divers.Procediment davant de la mort

sobtada en la contenció/detenció.Recordatori de pautes de prevenció de

riscos laboral (riscos biològics). Coneixement de material específics de 

2 1 PRL lloc de feina

2

Presencial 01/01/2017 31/12/2017 Formar a les persones de nova incorporació o que han 

canviat de lloc de treball dels riscos vinculats al seu nou 

lloc  i la manera de prevenir-los

PREVILABOR Riscos vinculats al lloc de treball. Mesures preventives.

2 12 Equips 1ª intervenció 

(PAU)

Presencial
2n semestre 2017

Revisar  com actuar com equip de primera intervenció 

en cas de situació d'emergència

PREVILABOR El Pla d'autoprotecció. Els equips de primera intervenció. Situacions 

d'emergència. Recorreguts d'evacuació.

2 4 Dumper / carretoners
10

Presencial Formació pràctica i teòrica obligatòria per poder conduir 

carretons elèctrics, adreçada a personal experimentat

MERCABARNA El carretor elevador. Manteniment. Característiques bàsiques de seguretat i 

ergonomia.Plataformes de treball.

2 16 üs dels EPI Presencial entre 01/05/2017 i 30/06/2017 garantir que els EPI s'utlitzen adequadament PREVILABOR

3 4 Excel mig avançat

14

Presencial 17/01/2017 07/02/2017 Adquirir conceptes avançats i utilitzar les eines de 

Microsoft Excel per a la gestió i l’anàlisi de dades

CIEF Breu repàs conceptes; Format full de càlcul; Funcions; Objectes gràfics; 

Treballar amb Dades; Protegir en Excel; Taules i gràfics dinàmics; Anàlisi de 

dades; Gravació de Macros

3 5 Word mig avançat

14

Presencial 14/02/2017 07/03/2017 Adquirir conceptes avançats i utilitzar les eines de 

Microsoft Word per a la gestió i de documents

CIEF Repàs conceptes inicials; Estils i plantilles; Recerca de text; Numeració i pics; 

Imprimir; Marcadors i enllaços; Compartir documents; Referències; 

Combinar correspondència; Formularis

4 1 Gestió de conflictes a les 

organitzacions
24

Presencial 21/02/2017 16/03/2017 Analitzar com abordar els conflictes en l'organització; 

Adquirir eines per abordar de manera efectiva els 

conflictes en l'entorn laboral; Adquirir coneixement en 

la mediació i la facilitació per la resolució de conflictes

SCHOOL OF 

CONTINUING 

EDUCATION 

La persona i la seva relació amb el conflicte; Els conflictes a les 

organitzacions; La diagnosi; La mediació a les organitzacions; El valor del 

diàleg a les organitzacions; La comunicació no violenta a les organitzacions; 

La facilitació per a la gestió de grups

4 1 Ambientalització 

d'esdeveniments
10

Online 13/02/2017 31/03/2017 Adquirir eines per ambientalitzar els actes i activitats

propis; Disposar del marc de coneixements necessari

per sol·licitar criteris més responsables ambientalment

en els contractes amb proveïdors

COAMB Què és un esdeveniment sostenible i beneficis del mateix; Identificació dels

aspectes de sostenibilitat d'un esdeveniment; Eines per a realitzar un

esdeveniment més sostenible; Gestió de la sostenibilitat d'un esdeveniment

(segells i certificacions); Exemples reals d'esdeveniments més sostenibles

4 1 El pla de successió en 

l'empresa

7

Presencial 26/04/2017 26/04/2017 Entendre el valor estratègic de decidir anticipadament

als futurs directius i preparar la transició; Aprendre i

practicar la forma de dur a terme un pla de successió en

l'empresa; 

Conèixer les eines de RR.HH. per a l'elaboració de plans

de successions; Aprendre a realitzar plans de

desenvolupament individual per high potentials i key

contributors; Implantar un pla de successió en l'empresa 

IFAES Exemple de bones i dolentes pràctiques; Què és i para què serveix un pla de

successió?; Desenvolupament d'una sessió de pla de successions;

L'organigrama en colors; La matriu del talent; Pla de successió posat a lloc;

Planes de desenvolupament individual per High Potentials i Key

Contributors; El PDI 70/20/10 cas pràctic del pla de successió en una

empresa

Diferents convocatòries al llarg de 

l'any



4 1 Planificant els objectius de 

venda 2017
8

Presencial 24/01/2017 24/01/2018 Adquirir eines de planificació, seguiment, organització i 

execució de la tasca comercial per assolir els objectius 

Cambra de 

Comerç de BCN

Objectius de venda 2017; Gestió i planificació del temps; Anàlisi de la 

cartera de clients actius;  Clients potencials; Disseny de les noves rutes de 

4 1 Introducció a la gestió 

empresarial de xarxes 

socials
4

Presencial 06/02/2017 06/02/2017 Aprendre el funcionament i les claus comunicatives 

bàsiques de les principals xarxes socials; Aprendre a 

integrar la comunicació a xarxes socials en el marc de 

lestratègia comunicativa integral; Aprendre a decidir per 

quina xarxa apostar en cada moment segons els 

objectius generals; Aprendre les claus bàsiques per 

BCN Activa Què cal saber per gestionar eficaçment xarxes socials; Facebook i Twitter: ja 

has pensat en tot això; Quines altres xarxes i eines em poden ajudar?

4 1 Fred industrial

150

Presencial 10/01/2017 08/04/2017 Instal·lador de fred industrial Centro Técnico 

Europeo de 

Enseñanzas 

Profesionales, S.L. 

Nocions fonamentals sobre la teoria del fred; Termodinàmica, diagrama del

cicle de refrigeració; Estudio psicomètric de l'aire; Compressors frigorífics;

Condensadors i evaporadots; Recipients i accessoris; Sistema de descarche

per evaporadots; Regulació, control i seguretat; Materials empleats per a la

realització d'instal·lacions frigorífiques; Classificació dels refrigerants;

L'aïllament de càmeres; Balanç tèrmic d'una instal·lació frigorífica;

Automatització elèctrica de la instal·lació frigorífica; Reglamentació; 

4 1 Postgrau gestió d'actius

92

Presencial 09/01/2017 27/03/2017 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 

Anàlisi econòmic-financer; Aspectes legals: Llei d’arrendaments urbans; 

Explotació de la propietat; Comunicació amb llogaters; Pla de negoci

4 6 Seminari sobre l'IVA

6

Presencial Adquirir les competencies suficients per aplicar la 

normativa tributaria a efectes de l'impost del valor 

afegit.

Tipus de despesa deduïble.Operacions intracomunitaries.Concepte i suposts 

d'inversions de subjecte passiu.Operacions extracomunitaries. Fiscalitat de 

les donacions de bens i serveis.Inversió del subjecte passiu en obres de 

rehabilitació.Tractament de les factures simplificades. IVA repercutit en 

operacions intracomunitaries/extracomunitaries.

4 2 Entrevista en la selecció de 

talent 4

Presencial 27/04/2017 27/04/2017 Adquirir les pautes necessàries per realitzar una bona 

entrevista, així com el material per tal de poder efectuar-

la correctament

Òptima Persones i 

Empreses

L’avaluació de candidatures: L’entrevista amb la trucada prèvia; L’entrevista 

curricular i l’entrevista por competències; Referències; Eficàcia en los 

processos de selecció. Les expectatives professionals del candidat/a: factor 

4 1 CCENT i CCNA Routing & 

Switching
250

Teleformaci

ó

26/04/2017 05/12/2017 Obtenir els coneixements per mantenir, instal·lar, 

configurar, operar i solucionar problemes 

d'infrastructures de xarxes.

PCARRIER Models OSI, TCP/IP. Protocols TCP, UDP. Dispositius i connectors de xarxa. 

Firewalls. Punts d' acces. Controladors Wireless. Arquitectura en  tres capes. 

Topologíes de red. Tipus de cablejat. Metodologíes de resolució de 

problemes. Direccionament IPv4. Subxarxes. Direccionament IPv6

4 1 formació en manteniment 

d'instal·lacions

Presencial capacitar cap a la polivalencia de l'equip de 

manteniment d'instal·lacions

4 4 organització de la feina

8

Presencial 28/02/2017 01/03/2017 Aportar eines i tècniques que permetin identificar àrees 

d'oportunitat de millora en l'assumpció de les 

responsabilitats, el desenvolupament d'accions 

concretes enfocades a complir-les i la gestió eficient 

dels recursos enfocada a la millora de la productivitat.

BIG WIG La definició dels objectius: Què és el que realment busquem?; 

Requeriments de partida: Enfocar esforços: què fer i què no?; Identificació 

dels recursos: Identifica i Assegura… l’ “eix” del dia a dia; Priorització de 

tasques: Quina és la millor tasca per ARA?; La planificació i els terminis: Això 

que em demanen és “per ja” o “per JA”?; El treball en equip: Decideixes Tu… 

Escolta i recolza't en uns altres; Delegar com a eina: Controlar i no “oblidar-

se” de la tasca; Ser multitasques: avantatge o inconvenient?; La 

comunicació: No n'hi ha prou amb “parlar les coses”… hi ha més; Control & 

Seguiment: Redueix o retarda (conscientment) temes menors; Gestió de 

4 7 gestió del temps i de 

l'stress

8

Presencial 28/03/2017 29/03/2017 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; Instruir 

sobre una sèrie de tècniques essencials i actituds per 

optimitzar l'ús del temps; Dirigir reunions eficaces; 

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; Bones pràctiques de gestió del 

temps; Pla personal en la gestió del temps; Les reunions. Fases. 

Oportunitats. Costos; La Delegació. Beneficis



4 6 codi ètic
1

Presencial 11/01/2017 11/01/2017 Donar a conèixer el codi ètic i de conducta, així com el 

manual de prevenció del delicte que s'implantarà a 

MERCABARNA Contingut del codi ètic i de conducta

4 139 prevenció de riscos penals Presencial 07/02/2017 24/02/2017 Analitzar quins són els riscos penals associats a les 

funcions desenvolupades per cada departament, 

identificar en quines situacions es poden materialitzar, i, 

finalment, estudiar quines són les mesures de les que 

disposa l’empresa per prevenir-los i per a mitigar el seu 

Intern

4 8 ISO 14000:2015 i ISO 

9001:2015
2

Presencial 31/01/2017 31/01/2017 Conèixer els principals canvis en les noves versions de 

les ISO i com s'han fet les adaptacions corresponents

Taller de Recursos Conèixer els principals canvis en les noves versions de les ISO i com s'han fet 

les adaptacions corresponents

4 139

Preparant-nos pel canvi 

digital 4 Presencial juny-2017 juliol-2017

5 1 Comptabilitat i finances 

per a directius no 

financers 43

Presencial 20/02/2017 27/03/2017 Dominar els conceptes financers que permeten 

comprendre l'impacte de les decisions comercials, 

productives i organitzatives en la seva empresa; 

Aprendre els fonaments de l'anàlisi de nous projectes 

d'inversió; Conèixer les eines per fer un diagnòstic de la 

IESE Conceptes bàsics de comptabilitat financera i de costos; Anàlisi financera i 

riscos operatius; La creació de valor en l'empresa.

5 1 Programa 

Desenvolupament 
56

Presencial 13/01/2017 22/04/2017 Programa pel desenvolupament de les competències

per a la direcció d'un equip de treball 

EADA Lideratge i desenvolupament de talent; El poder de la conversa; Gestió de

conflictes en les organitzacions; Lideratge transformador

5 1 Lideratge de persones i 

gestió d'equips
52

Presencial 21/04/2017 03/06/2017 Desenvalupar i millorar les capacitats de gestió dels

directius participants i amb elles l'eficiència i l'eficacia

d'ells i dels seus equips.

ESADE Perquè és important dirigir persones?Models de competències.Els grups

humans i la seva gestió. La relació entre el cap i l'equip de

col·laboradors.Gestió del canvi. Mapa estratègic i quadre de

comandament.Autoconeixement, selfmanagement i autoavaluació.

5 1 Postgrau Direcció 

Estratègica de la Innovació

Online 15/03/2017 15/09/2017 Adquirir la capacitat necessària per planificar

l'estratègia, compartir valors per generar cultura

d'innovació i estar en disposició d'adaptar-se a les

tendències clau d'una societat en transformació

permanent i d'afrontar els reptes actuals de la gestió de 

UOC Planificació estratègica i Lean Management

Creativitat i innovació personal

Planificació estratègica i Lean Management

Creativitat i innovació personal

5 1 Grau en Comunicació
4

Online 22/02/2017 31/07/2017 Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar

favorablement les tasques com a tècnic de comunicació

UOC Tècniques de relacions públiques; Sistemes i processos de la publicitat; 

Comunicació de crisi; Creativitat publicitària I


