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Benvolguts/des,
Teniu a les vostres mans, o a les vostres pantalles, la nova edició de la Guia de Formació
corresponent a l’any 2019.
El concepte de l’aprenentatge, que ens acompanya i ens acompanyarà al llarg de la vida, es veu
aquí reflectit en diferents iniciatives formatives que integren sectors i temàtiques diversos. En
un determinat moment, aquestes accions poden comportar l’adaptació als diferents escenaris
en què la vida ens situa, tant a nivell personal com professional. És inqüestionable que la
formació ha de ser un pilar bàsic en la societat, i a Vila-seca ho ha estat durant molts anys i, per
descomptat, ho seguirà sent.
En aquest document hi trobareu cursos i activitats que es duran a terme presencialment al
nostre Centre Municipal de Formació i Ocupació, i també en la modalitat en línia que us
facilitarà ajustar-los a la vostra disponibilitat horària individual. La programació d’aquests
cursos ha estat elaborada atenent les consideracions fetes per participants en edicions
anteriors, així com les sorgides del teixit empresarial que envolta el nostre municipi.
Espero que aquesta proposta de cursos encaixi en els vostres desitjos de transitar els camins
de l’aprenentatge en la direcció que cadascú de vosaltres hagi triat.
Cordialment,
Àngels Poblet Antonio
o
Regidora de Formació i Promoció Educativa
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ÍNDEX
IDIOMES
Curs d'anglès per a l'atenció al client Nivell I
Curs d'anglès per a l'atenció al client Nivell II
Curs de rus per a l'atenció al client Nivell I
Curs de rus per a l'atenció al client Nivell II
Curs d'anglès per a comerciants i atenció al client Nivell I
Curs d'anglès per a l'atenció al client Nivell II
Curs de francès per a l'atenció al client A1-A2
Grup de conversa en alemany
Grup de conversa en anglès
INFORMÀTICA
Curs d'ofimàtica bàsica
Curs d'ofimàtica avançada
Curs de word 2013 i excel 2013 avançat
Curs d'excel 2010 bàsic/intermedi
Curs d'excel 2010 avançat/expert
COMERÇ I MÀRQUETING
Curs de màrqueting a les xarxes socials i implantació de negoci electrònic
Curs de tècnic de protecció de dades
Curs d'aparadorisme
Curs de fleca i pastisseria
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ÍNDEX
SERVEIS A LES PERSONES
Curs de vetllador/a escolar
Curs de monitor/a de menjador
Curs de controlador/a d'accessos
Curs d'atenció domiciliària
HOTELERIA I ALIMENTACIÓ
Curs de seguretat alimentària i manipulació d'aliments
Curs d'auxiliar de cuina
Curs de cocteleria i barista
Curs de manipulació d'aliments
INDÚSTRIA I PREVENCIÓ
Curs d'operació de carretons frontal
Curs d'operació de carretons frontal i retràctil
Curs d'operacions de manteniment per a hotels, càmpings i comunitats
Curs de carretoner frontal, norma UNE 58451
Curs de gestió de magatzem
Curs de TPC (targeta professional per a la construcció)

PRESENCIAL

CURS EN LÍNIA
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CURS D'ANGLÈS PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT
NIVELL I 40 h
Aquest curs ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en la llengua
anglesa, i des d’un inici en les quatre destreses, la comprensió oral i escrita i la
producció, també a nivell oral i escrit.
En el lèxic es treballarà el vocabulari i les expressions emprades en situacions
habituals en entorns comercials (presentar-se, saludar, acomiadar-se, seguir
instruccions senzilles, demanar o donar informació sobre llocs o horaris, entre
d’altres).

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D'ANGLÈS PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT
NIVELL II 40 h
Curs adreçat a persones amb un coneixement mínim de la llengua anglesa, tant a
nivell oral com escrit. En aquest curs l'alumnat seguirà adquirint les habilitats
bàsiques receptives i productives tant de la llengua oral com escrita amb un enfocament comunicatiu que l’ajudarà a expressar-se cada cop més de manera fluïda
en anglès. La finalitat del curs és també que l’alumnat desenvolupi actituds positives envers l’assoliment d’estratègies per a l’aprenentatge continu de llengües.
L’any 2020, segons el British Council, hi haurà 2 bilions de persones que aprendran
anglès o l’utilitzaran en situacions comunicatives tant en el món professional com
en la seva vida més personal. Avui dia, l'aprenentatge d'aquest idioma és bàsic i
essencial en qualsevol àmbit professional així com en el personal.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE RUS PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT
NIVELL I 40 h
Aquest curs ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en aquesta
llengua, i des d’un inici en les quatre destreses, la comprensió oral i escrita i la
producció també a nivell oral i escrit.
En el lèxic es treballarà el vocabulari i les expressions emprades en situacions
habituals en entorns comercials i/o turístics (presentar-se, saludar, acomiadar-se,
seguir instruccions senzilles, formular i respondre preguntes molt simples, entre
d’altres).

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE RUS PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT
NIVELL II 40 h
Curs adreçat a persones amb un mínim coneixement de rus, tant a nivell oral com
escrit. En aquest curs l'alumnat seguirà practicant les quatre destreses de la
llengua, comprensió i producció de textos curts orals i escrits, amb un enfocament
comunicatiu que l’ajudarà a expressar-se de forma efectiva.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D´ANGLÈS PER A COMERCIANTS
I ATENCIÓ AL CLIENT NIVELL I 26 h
Aquest curs ofereix coneixements bàsics per tal d’iniciar l’alumnat en la llengua
anglesa, a nivell oral com escrit. En el lèxic es treballarà el vocabulari i les expressions emprades en situacions habituals en entorns comercials (presentar-se,
saludar, acomiadar-se, seguir instruccions senzilles, demanar o donar informació
sobre llocs o horaris, entre d’altres).

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D'ANGLÈS PER A L'ATENCIÓ AL CLIENT
NIVELL II 26 h
Curs en línia adreçat a persones amb un coneixement mínim de la llengua anglesa,
tant a nivell oral com escrit. En aquest curs l'alumnat seguirà adquirint les habilitats bàsiques receptives i productives tant de la llengua oral com escrita amb un
enfocament comunicatiu que l’ajudarà a expressar-se cada cop més de manera
fluïda en anglès.
La finalitat del curs és també que l’alumnat desenvolupi actituds positives envers
l’assoliment d’estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE FRANCÈS PER A L'ATENCIÓ
AL CLIENT A1-A2 26 h
Curs en línia adreçat a persones amb un mínim coneixement de la llengua francesa, tant a nivell oral com escrit. En aquest curs l'alumnat seguirà practicant les
quatre destreses de la llengua, amb un enfocament comunicatiu que l’ajudarà a
expressar-se cada cop més de manera fluïda en francès.
Els continguts d’aquest curs es situen en el nivells A1 / A2 que estableix el Marc
Europeu Comú de referència per a les llengües.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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GRUP DE CONVERSA EN ALEMANY 20 h
L’objectiu d’aquesta activitat és practicar l’alemany de manera informal dins d’un
grup de conversa conduït per un/a dinamitzador/a.
El grup de conversa d’alemany s’organitza en sessions setmanals d’una hora. Les
sessions estan programades i dinamitzades per un professor/a de llengua que
s'encarregarà també de proporcionar idees i temàtiques per conduir les sessions.
L’objectiu és la pràctica oral de la llengua amb dinàmiques lúdiques i continguts
culturals, i oferir a les persones participants idees i recursos perquè mantinguin
de manera autònoma el contacte amb la llengua.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL
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GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS 20 h
L’objectiu d’aquesta activitat és practicar l’anglès de manera informal dins d’un
grup de conversa conduït per un/a dinamitzador/a.
El grup de conversa en anglès s’organitza en sessions setmanals d’una hora. Les
sessions estan programades i dinamitzades per un professor/a de llengua
que s'encarregarà també de proporcionar idees i temàtiques per conduir les
sessions.
L’objectiu és la pràctica oral de la llengua amb dinàmiques lúdiques i continguts
culturals, i oferir a les persones participants idees i recursos perquè mantinguin
de manera autònoma el contacte amb la llengua.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL
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CURS D'OFIMÀTICA BÀSICA 30 h
Tant a nivell privat, dins de l’àmbit particular, com en l’entorn professional, eǵs
imprescindible tenir coneixements mínims d’ofimàtica, així com de l’accés a Internet i de l’ús habitual del correu electrònic.
L’objectiu d’aquest curs eǵs adquirir els coneixements i funcions bàsiques dels
principals programes del paquet Microsoft Office, utilitzar l’ordinador com a eina
per tal d’assolir la suficient habilitat en la utilitzacióǵ de programes de gestió
(processador de textos, full de càlcul, bases de dades, etc.) i comprendre l’estructura i el funcionament d’Internet.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D'OFIMÀTICA AVANÇADA 30 h
Curs dirigit a persones amb coneixements previs d’oĮmàtica que volen aprofundir
més en els programes que habitualment utilitzen, ja sigui a nivell d’usuari, per a la
formació bàsica personal, o bé per aplicar-la en la seva activitat professional.
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements avançats d’oĮmàtica per a l’ús
habitual de l’ordinador, incrementar el coneixement de les eines dels programes
més importants del paquet Microsoft OfĮce, eines avançades de Word, Excel,
Access i PowerPoint, Internet i la planiĮcació amb Outlook.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE WORD 2013 I EXCEL 2013
AVANÇAT 26 h
L’objectiu d’aquest curs en línia és oferir una formació avançada en Word i Excel
2013. Les possibilitats del programa word 2013 són tantes que s'estima que
l'usuari mitjà només utilitza un 20% de les seves capacitats. La intenció d'aquest
curs és consolidar l’ús de les múltiples eines, traient-li tot el partit a un programa amb moltes possibilitats professionals. A més, són nombroses les pràctiques pas a pas, així com les explicacions audiovisuals i els qüestionaris.
El curs d’Excel 2013 ofereix formació en creació de fulls de càlcul que ens
permet agrupar, analitzar i compartir informació alfanumèrica mitjançant una
senzilla taula i un joc d’eines que utilitzareu fàcilment realitzant aquest curs,
introduir una programació de treball, configurar un full pressupostari, una
facturació o una comptabilitat bàsica.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA 2019
de formació
CURS D'EXCEL 2010 BÀSIC-INTERMEDI 26 h
Curs en línia adreçat a persones amb un mínim coneixement d’Excel. Iniciació a
aquest programa especialitzat en la creació de fulls de càlcul que ens permet
agrupar, analitzar i compartir informació alfanumèrica (dades estadístiques,
científiques o econòmiques). Mitjançant una senzilla taula i un joc d'eines s’arriba
a manejar amb soltesa aquest programa.
El curs inclou un bloc bàsic d'Excel, introducció a l'aplicació, gestió d'arxius, introducció de dades i formats bàsics i condicionals. També un altre bloc intermedi, on
es treballa la introducció a les fórmules, imprimir i compartir fulls de càlcul,
representació gràfica de les dades, dades distribuïdes en diversos fulls, llistes i
taules de dades, introducció a VBA i novetats d'Excel 2013.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA

GUIA 2019
de formació
CURS D'EXCEL 2010 AVANÇAT-EXPERT 26 h
L’objectiu d’aquesta activitat és gestionar fulls de càlcul de l’excel 2010, poder
dissenyar taules dinàmiques, planificar els diferents escenaris o dissenyar informes i gràfics. Conèixer VBA i poder utilitzar fórmules diferents. Microsoft Excel
2010 és un dels millors fulls de càlcul actualment disponibles.
La constant evolució tecnològica, el gran desenvolupament dels sistemes informàtics i la seva aplicabilitat en els diferents escenaris professionals ens obliguen a
desenvolupar habilitats tecnològiques i de sistemes en diferents camps que poden
donar suport a la nostra professió.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE MÀRQUETING A LES XARXES SOCIALS I
IMPLANTACIÓ DE NEGOCI ELECTRÒNIC 26 h
Aquest curs de Màrqueting Digital i Xarxes Socials ofereix una formació especialitzada en la matèria. Les xarxes socials han propiciat un nou concepte de màrqueting i relacions públiques, cada cop més sol·licitat pel mercat laboral.
Entre els diferents continguts, es tracten temes com les noves normes de màrqueting i de les relacions públiques, els compradors, l'audiència a la qual es dirigeixen
els mitjans socials, el màrqueting digital i les xarxes socials, màrqueting electrònic, la comunicació, el màrqueting des d'una pàgina web, la comercialització de
productes, el comerç electrònic (avantatges i inconvenients), blogs, microblogs,
sindicació de continguts i podcàsting, definició i identificació de les diferents comunitats, factors en social mitjana, el procés de compra influenciat pel contingut web,
el màrqueting i els motors de cerca, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS DE TÈCNIC DE PROTECCIÓ DE DADES 26 h
L’objectiu d’aquest curs és conèixer els fonaments jurídics de la Llei orgànica
3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals, que regula a Espanya el
reglament general de protecció de dades que va entrar en vigor a Europa el maig
del 2018.
Inclou l´adquisició dels coneixements necessaris per garantir el tractament
adequat a les dades personals que es puguin gestionar en l’àmbit empresarial,
com conèixer les obligacions de les empreses respecte de la legislació vigent.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D'APARADORISME 50 h
Permet capacitar l’alumnat per al disseny i la preparació d’aparadors d’una forma
creativa, fent de l’aparador una eina eficaç de vendes, amb l’objectiu de fer atractius els establiments per tal de potenciar-ne el consum.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE FLECA I PASTISSERIA 40 h
Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que estiguin interessades, bé per
motivacions professionals o a nivell personal, en l’adquisicióǵ de coneixements
relatius als productes de fleca i pastisseria, així com la higiene i seguretat i les
tècniques de venda que es poden utilitzar als forns i pastisseries.
L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’alumnat en les funcions principals d´un
dependent/a de forn i pastisseria, com atendre el client/a, identificar les seves
necessitats, assessorar i satisfer la seva demanda; manipular els productes
seguint els procediments adequats; classificar i distingir els diferents productes;
pesar, embalar i empaquetar els productes; efectuar el cobrament; aprovisionar el
forn i/o pastisseria de productes; exposar els productes al lloc que correspongui.
A més a més, realitzar la neteja i el manteniment dels articles i estris del lloc de
treball.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE VETLLADOR/A ESCOLAR 40 h
L’objectiu d’aquest curs és oferir els elements claus de la inclusió educativa i els
plans individualitzats per tal de donar resposta a les necessitats de suport educatiu
dels infants amb necessitats educatives especials, a més d’aplicar estratègies per
fomentar l’autonomia, tècniques de mobilització i prevenció d’accidents i/o malalties.
L’escola inclusiva és el marc actual de referència pel que fa a l’àmbit educatiu dels
infants amb necessitats educatives especials. D’aquí se’n deriva la necessitat de
professionals formats específicament per donar suport a la inclusió d’aquests
infants a l’aula ordinària. En aquest sentit, aquest curs facilita coneixements, eines
i recursos per exercir la tasca de vetllador/a.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE MONITOR /A DE MENJADOR 20 h
El monitor/a de menjador és el professional que treballa a les escoles donant
suport a les funcions educatives en l'espai de menjador i en el d'oci.
L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’alumnat sobre les funcions concretes que
desenvolupa un monitor/a de menjador i que varien segons el centre educatiu i
l'edat del col·lectiu que atengui i es poden classificar en tres tipus: les vinculades
al suport i l'educació en hàbits alimentaris, com fomentar l'autonomia perquè els
nens mengin; les associades al suport en el manteniment del menjador, com
assegurar que els nens disposin dels estris necessaris (plats, gots, coberts, etc.); i
les orientades a dinamitzar els espais d'oci, com ara promoure la participació en
jocs.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL
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CURS DE CONTROLADOR/A D'ACCESSOS 60 h
Els objectius del curs són capacitar i dotar de coneixements jurídics les persones
aspirants respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic,
espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com
de la resta de normativa que els és d'aplicació. Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d'accés i saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcta aplicació a les situacions que es
puguin plantejar.
El curs inclou una part pràctica en primers auxilis, habilitats i destreses en la
interactuació personal, comportament de les persones quan es troben en estat
d’embriaguesa per haver consumit alcohol o d’intoxicació per estupefaents o
altres substàncies, tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 80 h*
El curs ofereix la formació bàsica i necessària per atendre les necessitats de les
persones amb dependència i ensenya diferents tècniques d’higiene i cura personal. També facilitar informació sobre aspectes mèdics, tipus d’alimentació,
trasllats, mobilitat del pacient, etc.
*CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS 26 h
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements bàsics sobre bones pràctiques
d'higiene alimentària per tal d'aconseguir una correcta manipulació dels aliments
per evitar així la seva possible contaminació i prevenir l'aparició de malalties
alimentàries.
Aquest curs permet conèixer les causes que provoquen les toxines, infeccions
alimentàries, aplicar les mesures preventives necessàries per evitar la contaminació dels aliments, realitzar una correcta neteja i desinfecció dels estris i
instal·lacions, adquirir els coneixements bàsics del sistema d'Anàlisi de Perills i
Punts de Control Crítics (APPCC).

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

CURS EN LÍNIA
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CURS D'AUXILIAR DE CUINA 120 h*
Aquest curs permet conèixer els diferents departaments dins de la cuina d’un
establiment hoteler, així com els usos de la principal maquinària i estris de cuina
per poder desenvolupar les principals tasques que impliquen coneixements i pràctica de tasques de tallatge, aprovisionament de matèries primeres en cuina, realització d’elaboracions culinàries i elaboració de pastissos i rebosteria. Es pretén
desenvolupar aptituds per al treball en equip amb la supervisió d’un superior de
partida.
*CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL
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CURS DE COCTELERIA I BARISTA 40 h
El sector del bar en la restauració està creixent a causa de l´increment de la
demanda i millora de la qualitat. Cada vegada són més els establiments que requereixen treballadors amb formació especialitzada en aquest àmbit.
L’objectiu d’aquest curs és dotar l´alumnat dels coneixements específics de les
tasques de cocteleria i barista, com ara organitzar i realitzar qualsevol tipus de
servei de cocteleria, classificació dels còctels destil·lats i licors, tall de fruita
“carving”, la importància del gel, realitzar l’oferta de varietats d’un bar de cocteleria especialitzat, preparació d’ingredients elaborats, muntatge de servei de bar,
coneixement dels tipus de cafès, preparació amb diferents màquines, control dels
processos alimentària amb seguretat i higiene, etc.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL
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CURS DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS 10 h
Permet assolir els coneixements i hàbits adequats per garantir la qualitat i seguretat alimentària en els productes destinats al consum humà.
Permet conèixer la normativa vigent en matèria de sanitat alimentària, que
estableix l’obligació de la formació del personal relacionat amb aquesta activitat.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS D'OPERACIÓ DE CARRETONS FRONTAL 8 h
L’objectiu d’aquesta acció formativa és dotar l’alumnat de coneixements i capacitats en el sector logístic per desenvolupar tasques de recepció, col·locació, manteniment, preparació, ubicació de comandes i expedició de càrregues en el magatzem de forma integrada en l’equip de treball.
El curs inclou el mòdul de manipulació de càrregues amb carretons elevadors.

PREU PÚBLIC: 15 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 3 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS D'OPERACIÓ DE CARRETONS FRONTAL
I RETRÀCTIL 24 h
L’objectiu d’aquesta acció formativa és dotar l’alumnat de coneixements i capacitats en el sector logístic per desenvolupar tasques de recepció, col·locació, manteniment, preparació, ubicació de comandes i expedició de càrregues.
L’objectiu és oferir formació teòrica i pràctica per tal d’estar acreditat/ada per
conduir diverses modalitats de carretons elevadors, tant frontal com retràctil,
conèixer els riscos en base als equips utilitzats i l’espai de treball, així com les
mesures que garanteixen la pròpia seguretat i la dels companys, la càrrega i
l’entorn laboral.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS D'OPERACIONS DE MANTENIMENT PER
A HOTELS, CÀMPINGS I COMUNITATS 120 h*
L’objectiu d’aquest curs és dotar els participants de coneixements teòrics i pràctics significatius sobre les tasques bàsiques del manteniment d’hotels, càmpings i
comunitats. Aquest curs inclou formació en coneixements d’electricitat, fontaneria, fusteria d’alumini i manteniment de piscines.
*CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS DE CARRETONER FRONTAL
NORMA UNE 58451 40 h
L’objectiu d’aquesta acció formativa és dotar l’alumnat de coneixements i capacitats en el sector logístic per desenvolupar tasques de recepció, col·locació, manteniment, preparació, ubicació de comandes i expedició de càrregues, d’acord amb la
Norma UNE 58451.
L’objectiu és oferir formació teòrica i pràctica per tal d’estar acreditat/ada per
conduir diverses modalitats de carretons elevadors, conèixer els riscos en base als
equips utilitzats i l’espai de treball, així com les mesures que garanteixen la pròpia
seguretat i la dels companys, la càrrega i l’entorn laboral.

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS DE GESTIÓ DE MAGATZEM 80 h*
Permet capacitar a l’alumnat en el domini de les tècniques i actituds que permeten
organitzar la recepció, l’emmagatzematge i l’expedició de les mercaderies, així
com el registre d’aquests moviments. També s’ensenyarà com controlar els
estocs i com verificar i supervisar el bon ús i funcionament de les instal·lacions del
magatzem.
El curs inclou, a més a més, la formació de carretoner i control d’estocs mitjançant
Picking (preparació de comandes de manera automatitzada).
*CURS PROFESSIONALITZADOR

PREU PÚBLIC: 40 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 8 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
CURS DE TPC (TARGETA PROFESSIONAL
PER A LA CONSTRUCCIÓ) 60 h
Des del punt de vista legal:
Permet acreditar la formació específica rebuda pel treballador sobre la prevenció
de riscos laborals en el sector de la construcció. Des del punt de vista de gestió de
seguretat, salut i didàctic, permet conèixer els riscos associats a l’activitat i les
mesures preventives, així com tenir nocions bàsiques de gestió de seguretat i salut
a l’obra. En definitiva, l’objectiu mesurable final és reduir la sinistralitat laboral.

PREU PÚBLIC: 20 €
PREU PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 4 €

PRESENCIAL

GUIA 2019
de formació
INSCRIPCIONS
La inscripció als cursos es durà a terme mitjançant la pàgina Web del CMFO "Antic Hospital". Per altra banda també es podrà fer inscripció als cursos presencialment al SOCE,
situat al C. Hospital núm. de 1 de Vila-seca. L'Horari per matricular-se és de dilluns a
divendres de 9,15 a 14h. La plaça de curs no s'entendrà definitivament reservada fins que
no s'hagi fet efectiu el preu de la matrícula. Cada curs té un nombre de places limitades
que es cobriran en funció de l'ordre d'inscripció.
L’Ajuntament de Vila-seca es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim
d’alumnes, així com de fer canvis d’horari, lloc o professorat.

GUIA 2019
de formació
PAGAMENT
El pagament del preu públic s’ha de realitzar una setmana abans de l’inici del curs,
mitjançant full d’autoliquidació que es facilitarà des del CMFO “Antic Hospital”.
Cal lliurar al CMFO “Antic Hospital” una còpia del comprovant del pagament abans de
l’inici del curs.

ASSISTÈNCIA
Es lliurarà un certiﬁcat d’assistència a qui assisteixi a un mínim del 80 % d’hores

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULES
Es retornarà l’import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al
centre. En cas de malaltia greu de la persona interessada o familiars al seu càrrec, o en
altres circumstàncies excepcionals alienes a la seva voluntat documentalment justiﬁcades, que impedeixin assistir al curs, existirà el dret de devolució del 100 % si es preavisa
amb tres dies naturals abans de l’inici del curs. No es retornarà l’import de la matrícula
un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada iniciat el curs.

GUIA 2019
de formació
Organitza

Ajuntament de Vila-seca

Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”
C. de l’Hospital, núm.1, 43480 Vila-seca
Tel. 977 39 43 25 - Fax 977 39 43 27
C/e: soce@vila-seca.cat
www.soce.cat

