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Serveis a les empreses: milloreu la vostra competitivitat

Els serveis amb un (*) són sense cost per a l'empresa. Més informació al tel. 977 010 850 o a la secretaria de Mas Carandell

22Trobeu candidatures per 
a les vostres ofer tes de 
feina de manera còmo-
de i àgil amb la nostra 
borsa de treball: www.
mascarandell.cat* 33O si ho preferiu us organit-

zem una sessió de reclu-
tament* a les nostres 
instal·lacions i us reunim un 
grup de persones candida-
tes de determinats perfils

55També podeu acollir perso-
nes en pràctiques* i valorar-
ne el treball i aptituds en el 
propi lloc, i si s'escau, contrac-
tar-les quan necessiteu cobrir 
una vacant. Consulteu-nos si hi 
ha avantatges econòmics6
88Gaudiu de la bonificació 

gratuïta del crèdit de la 
formació* de la vostra empre-
sa (us gestionem el tràmit), o 
bé dels descomptes i avan-
tatges de preu que oferim en 
la matrícula 99Assessoreu-vos sobre el nou 

catàleg de serveis de consul-
toria: en gestió d'organitzacions, 
en gestió de recursos humans i 
en gestió d'ajuts al desenvolupa-
ment. Oferim un solució ade-
quada a cada organització

12 1111
Subscriviu-vos a l'e-mas-
carandell*, el butlletí elec-
trònic sobre novetats legis-
latives i del mercat laboral 
en temes de formació, ocu-
pació, innovació i interna-
cionalització 1012

I consulteu-nos sobre 
aquell curs o aquell 
recurs que cerqueu i 
no trobeu en aquesta 
revista. Parlem-ne!

11Sol·liciteu-nos una visita 
tècnica d'assessorament* 
sense compromís i us expli-
carem els serveis i possibili-
tats de col·locació en forma-
ció i ocupació

46Invertiu  en el principal actiu de 
la vostra empresa, el capital 
humà. Us dissenyem i gestio-
nem el Pla de formació inte-
gral a mida basat en l'anàlisi 
de la situació actual i la millora 
de resultats

77Completeu i actualitzeu la for-
mació dels recursos humans 
amb els programes de per-
feccionament professional 
de Mas Carandell. Tenim un 
ampli ventall d'especialitats i 
metodologies

4Si el que voleu és una 
selecció reduïda de les 
millors candidatures per un 
perfil concret encarregueu-
nos un procés complert 
de selecció de personal

10
Participeu a les jornades i 
seminaris* que programem 
periòdicament per a difondre 
estratègies, eines i bones pràcti-
ques en gestió empresarial a 
través de las quals us oferim un 
espai de networking 
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Serveis a les persones: milloreu la vostra ocupabilitat

L'IMFE Mas Carandell és Agència de col·locació núm. 900000062 autoritzada pel SOC.
Recursos sense cost per a les persones usuàries, excepte cursos. Inscripcions al tel. 977 010 850 o a la secretaria de Mas Carandell

22Inscriviu-vos a la borsa de 
treball de Mas Carandell 
per a consultar les ofertes 
de feina locals, i no oblideu 
actualitzar les vostres dades 
periòdicament. Tot l'any a 
www.mascarandell.cat 33Consulteu altres ofertes de 

treball per Internet a l'Espai 
activa, on una assessora 
atendrà les vostres consultes 
sobre cerca de feina. Accés 
lliure cada dt. de 9 a 13h

56
88Recordeu que amb alguns dels 

nostres programes ocupacio-
nals podeu adquirir experiència 
laboral perquè inclouen esta-
des i pràctiques en empre-
ses reals 99Acrediteu a Mas Carandell el 

vostre nivell de competències 
TIC, som Punt d'avaluació 
de l'ACTIC. I si no sabeu infor-
màtica inicieu-vos als Tallers 
d'alfabetització digital. Cal 
inscripció77Dibuixeu el vostre itinerari 

personal d'inserció a través 
dels diferents programes 
d'orientació professional 
que us proposem al llarg 
de l'any. Consulteu l'oferta 
vigent

1111
Orienteu-vos i preneu decisions 
sobre els diferents estudis 
reglats i no reglats, així com 
l'arternativa de retorn al sistema 
educatiu al servei d'orientació 
acadèmica. Cal demanar cita 
prèvia

11Assistiu a les sessions infor-
matives sobre els recursos 
de Mas Carandell i de la ciu-
tat, les tendències del mercat 
laboral i les oportunitats 
d'ocupació. Cada dl. a les 
9.30h amb inscripció

46Us preparem per acreditar les 
competències professionals 
adquirides amb l'experiència 
laboral o ensenyaments no for-
mals, perquè som Punt 
d'orientació reconegut per 
l'ICQP d'aquest procés 5

Si ho preferiu, aprofundiu en 
aspectes concrets d'aquest pro-
cés als Tallers de recerca 
activa de feina que fem els 
dimecres de 10 a 12h al Mas. 
Consulteu programació al web. 
Cal inscripció

1012 10Valoreu l'opció de treballar a 
l'estranger. Us informem i 
assessorem sobre ofertes, pro-
cessos de selecció, perfils 
demanats, condicions laborals 
per països, tràmits, etc. Cal 
demanar cita prèvia

4
Si voleu una visió global de les 
tècniques per fer més efectiva la 
vostra cerca de feina participeu a 
l'Enganxat a l'ocupació. 
Itineraris de 20h que progra-
mem en centres cívics. Consulteu 
lloc i dates al web

12
I seguiu fent formació al llarg 
de la vostra vida: per ocupar-
vos, per acreditar-vos, per espe-
cializar-vos; de tipus presencial, 
semipresencial o per Internet. 
Consulteu els nostres cursos en 
aquesta revista
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES (CP: ADGD0210) 

Actitud emprenedora i oportunitats de negoci  40h tot l'any P 176e 

Projecte de viabilitat del negoci o microempresa 40h tot l'any P 176e 

Màrqueting i pla de negoci de la microempresa 40h tot l'any P 176e 

Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses 90h tot l'any P 383e 

Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses 90h tot l'any P 383e 

Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses 60h tot l'any P 259e 

Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses 60h tot l'any P 259e 

Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis 60h tot l'any P 259e 

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA CP: (ADG0308) 

Programa SEFED: Activitats de gestió administrativa 890h gener 14 - juny 14 SM   subvencionat

 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: (PRL)

Bàsic de PRL 50h tot l'any I 266e 

Bàsic de PRL: Sector metall 50h tot l'any I 266e 

Bàsic de PRL: Sector transport per carretera 50h tot l'any I 266e 

Riscos de treballs en oficines i PVD'S 10h tot l'any I 84e 

 
GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS: (CP: ADG0208) 

Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans 30h tot l'any I 48e +R 

Comptabilitat avançada 100h tot l'any I 48e +R

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL
 

ACCELERADOR EMPRESARIAL  

Accelerador empresarial: Estratègia de l'empresa 8h 18/10/13 P 133e 

Accelerador empresarial: Gestió del canvi 8h 25/10/13 P 133e 

Accelerador empresarial: Orientació a resultats de l'equip directiu i tècnic 8h 08/11/13 P 133e 

Accelerador empresarial: Pla d'acció i comunicació 8h 15/11/13 P 150e 

Accelerador empresarial: Posicionament de les àrees de negoci 8h 22/11/13 P 133e 
 

PROTOCOL 

Protocol internacional 8h 22/01/14 P 195e

Protocol local 8h tot l'any P 178e 

Protocol oficial 8h tot l'any P 178e 

Protocol social 8h tot l'any P 178e 

DIRECCIÓ I GESTIÓ



Business intelligence 10h tot l'any P 87e

Community manager 30h tot l'any P 248e

Comunicació i presentacions 16h 26 i 27/02/14 P 350e 

Dinamització d'entitats 20h tot l'any P 167e 

Direcció i gestió de recursos humans 50h tot l'any I 283e 

Eines de qualitat per a la millora contínua 50h tot l'any I 283e 

Gestió de la relació amb els bancs en temps de crisi 50h tot l'any I 266e 

Legislació ambiental a les empreses 50h tot l'any I 283e 

Les 5 S: ordre i neteja 30h tot l'any I 209e 

PRL: Sector soldadura/PRL: Sector químic 50h tot l'any I 266e 

Reforma comptable i convergència amb les NIC 50h tot l'any I 266e 

Residus: producció i gestió 50h tot l'any I 266e 

Selecció de personal 30h tot l'any I 209e 

Tècniques de comunicació 40h tot l'any I 138e 

Avaluació de l'impacte mediambiental  70h tot l'any I 48 e+R 

Gestió de recursos humans 90h tot l'any I 48 e+R 

Tributació local 50h tot l'any I 48 e+R 

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)  

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 960h setembre 13 - juny 14 P   subvencionat

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar 960h setembre 13 - juny 14 P   subvencionat

GESTIÓ I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT (CP: COML0210)

Planificació i gestió de la demanda 70h tot l'any P 300e 

Gestió d'inventaris 40h tot l'any P 176e 

Gestió de proveïdors 80h tot l'any P 342e 

Optimització de la cadena logística 90h tot l'any P 383e  
Anglès professional per a la logística i transport internacional 90h tot l'any P 383e  
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COMERÇ I TURISME

ACCELERADOR EMPRESARIAL: tallers pràctics amb metodologies innovadores i d'alt impacte per a la millora del posicionament en 
el mercat.

PROTOCOL: tallers especialitzats en aquesta temàtica que inclouen les normes específiques segons cada organització o sector 
empresarial.

Comunicació i presentacions: tècniques i recursos aplicables a la comunicació i a parlar en públic de manera clara i sintètica per 
assolir objectius.
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 Durada Calendari  Mètode Preu
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA  DEL COMERÇ INTERNACIONAL (CP: COMT0210)

Informació i gestió operativa de compravenda internacionals 80h tot l'any P  342e

Gestió duanera del comerç internacional 90h tot l'any P  383e 

Fiscalitat de les operacions de comerç internacional 30h tot l'any P  204e

L'assegurança de mercaderies en comerç internacional 30h tot l'any P  204e

Gestió de les operacions de finançament 90h tot l'any P  383e

Anàlisi de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç internacional 60h tot l'any P  259e

Licitacions internacionals 30h tot l'any P  204e

Mitjans de pagaments internacionals 90h tot l'any P  383e

Anglès oral i escrit en el comerç internacional  90h tot l'any P  383e

Documentació en anglès per al comerç internacional 30h tot l'any P  204e

Comerç internacional 60h tot l'any I  303e

TURISME

Ecoturisme 20h 05/03/14-26/03/14 P  134e

Guia de turisme 100h 15/10/13 - 17/12/13 SP  307e

Informador/a turístic/a de producte local 30h 08/01/14 - 07/02/14 P  198e

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (CP: COML0309)

Gestió de comandes i estocs 80h tot l'any I 48e +R 

PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT (CP: HOTI0108)

Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme 50h tot l'any I 48e +R 

Disseny de productes i serveis turístics locals 90h tot l'any I 48e +R 

Promoció i comercialització de productes i serveis locals 90h tot l'any I 48e +R 

Informació i atenció als visitants 30h tot l'any I 24e +R 

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

COMERÇ DE PROXIMITAT 

Comerç de proximitat: Anàlisi de tendències 5h 22/10/13 P  57e

Comerç de proximitat: Coaching comercial 5h 19/11/13 P  57e

Comerç de proximitat: Anàlisi econòmic financer 5h 05/11/13 P  57e

Comerç de proximitat: Eines de gestió amb TIC 5h 29/11/13 P  57e

Comerç de proximitat: Estratègies de comunicació 5h 12/11/13 P  57e

Innovació en dinamització comercial 80h 26/11/13 - 29/01/14 SP  545e

Organització d'esdeveniments 40h tot l'any P  171e

Protocol per hostaleria 8h 29/01/14 P  178e
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Màrqueting on line: Estratègia 2.0 80h tot l'any I 394e

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

Tallers d'alfabetització digital 18h tot l'any P sense cost 
 
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESIONAL INICIAL (PQPI)

Auxiliar en muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics  925h setembre 13 - juny 14 P subvencionat

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB ( CP: IFCD0210) 

Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marca 60h tot l'any P 259e

Desenvolupament i reutilització de components software i      
multimèdia mitjançant llenguatges de guió 90h tot l'any P 383e 

Aplicacions tècniques d'usabilitat i accessibilitat en l'entorn client 30h tot l'any P 204e 

Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor 90h tot l'any P 383e 

Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor 90h tot l'any P 383e 

Desenvolupament d'aplicacions web distribuïdes 60h tot l'any P 259e 

Implantació d'aplicacions web en entorn Internet, intranet i extranet 90h tot l'any P 383e

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMNETALS (CP: IFCT0410)

Anàlisi de mercat de productes de comunicacions 90h tot l'any P 383e 

Desenvolupament del projecte de la xarxa telemàtica 50h tot l'any P 342e

Elaboració de la documentació tècnica 30h tot l'any P 204e

Planificació de projectes d'implantació d'infraestructures de xarxes telemàtiques 50h tot l'any P 318e

Execució de projectes  d'implantació d'infraestructures de xarxes telemàtiques 70h tot l'any P 300e

Equips d'interconnexió i serveis de xarxa 70h tot l'any P 300e

Gestió de xarxes telemàtiques 90h tot l'any P 383e 

Resolució d'incidències en xarxes telemàtiques 50h tot l'any P 218e

   

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

TURISME: programa de cursos per a professionals del sector turístic amb potencial de creixement.

COMERÇ DE PROXIMITAT: tallers d'actualització sobre eines de planificació, organització i gestió  del punt de venda i Internet. 
adreçats a professionals del sector.

Innovació en dinamització comercial: fórmules d'innovació en dinamització comercial per a crear eixos competitius.
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 Durada Calendari  Mètode Preu

MICROSOFT 

Excel 2010: nivell intermedi 20h tot l'any P 387e 

Word: 2010: nivell intermedi 20h tot l'any P 387e 

 

Iniciació a l'Office 110h tot l'any I 48e +R

Multimèdia i web 2.0 130h tot l'any I 48e +R

   

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL
    

ACREDITACIONS PROJECTE UNIVERSITAT I EMPRESA (PUE)

Desenvolupament avançat d'aplicacions en Android per a dispositius mòbils 40h 01/10/13 - 24/10/13 P 640e 

Desenvolupament avançat d'aplicacions web ASP. net MVC4 40h 04/11/13 - 27/11/13 P 640e 

Desenvolupament d'aplicacions HTML per a mòbils 40h 08/01/14 - 31/01/14 P 640e 

Fonaments d'Itil 20h 04/02/14 - 13/02/14 P 387e 

Implementació i administració de bases de dades Microsoft SQL Server 2012 40h 04/03/14 - 10/04/14 P 640e 

Windows Server 2012: instal·lació i configuració 40h 06/05/14 - 29/05/14 P 640e

 
ACREDITACIONS ORACLE

Certificacions de bases de dades 11g associada 30h 17/09/13 - 08/10/13 P 1076e 

Certificacions de bases de dades 11g professional 30h 14/01/14 - 28/01/14 P 1076e

JAVA SE Programmer I 30h 04/11/13 - 18/11/13 P 1076e 

JAVA SE Programmer II 30h 12/02/14 - 26/02/14 P 1076e 

After Effects CS6 90h tot l'any I 48e +R  

Desenvolupament d'aplicacions per Android 120h tot l'any I 48e +R  

Disseny amb 3D amb Sketchup 70h tot l'any I 48e +R 

Programació d'aplicacions per Iphone i Ipad 180h tot l'any I 48e +R 

 

MICROSOFT: formació orientada a l'obtenció d'aquesta certificació a través de Proyecto Universidad y Empresa.

ACREDITACIONS PUE: cursos avançats per a professionals de les TIC, en col·laboració amb Proyecto Universidad y Empresa. 
Consulteu acreditacions al web mascarandell.cat.

ACREDITACIONS ORACLE: accions formatives impartides i acreditades per Oracle, una de les majors companyies de software 
del món.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CULTURALS (CP: SSCB0110)  

Política i gestió cultural 40h tot l'any P 176e

Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural 90h tot l'any P 383e

Recursos de programació cultural 40h tot l'any P 176e

Desenvolupament de projectes d'animació cultural 70h tot l'any P 300e

Xarxes associatives culturals 80h tot l'any P 342e

Màrqueting cultural 80h tot l'any P 342e

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI (CP: SSCS0108)
Característiques i necessitats d'atenció higiènic-sanitàries de les persones dependents 70h tot l'any I 48e +R  

Cuidador/a de persones dependents no professionals 25h 30/09/13 - 30/10/14 P 166e

Dietes, menús, intoleràncies i al·lèrgies 20h tot l'any P 134e

Fonaments teòrics: Expert/a en tècniques manuals 130h 28/10/13 - 04/12/13 SP 438e 

Monitor/a d'activitats extraescolars 20h tot l'any P 134e

Monitor/a de lleure 100h 25/11/13 - 22/02/14 P 279e 

Monitor/a de menjador 50h 19/09/13 - 21/11/13 SP 156e

Vetllador/a d'escoles bresol 25h tot l'any SP 156e 

Iniciació a la musicoteràpia 60h tot l'any I 48e +R 

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

Comunicació i atenció al pacient i a les famílies en l'àmbit sociosanitari 20h tot l'any P 134e 

Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc de legionel·losi 25h tot l'any P 166e 

Resolució de conflictes en l'àmbit sociosanitari 20h tot l'any P 134e 

Sistema de gestió d'empresa saludable 12h 26/11/13 - 28/11/13 P 103e 

ISO 13485: gestió de la qualitat per a productes sanitaris 10h tot l'any I 84e 

  

SOCIAL I SANITARI

Desenvolupament de projectes d'animació cultural: itinerari formatiu que inclou la programació, l'avaluació i eines de 
gestió de recursos per dur a terme aquest tipus de projectes.

Sistema de gestió d'empresa saludable: elements de gestió i beneficis de l'aplicació d'aquest model de responsabilitat 
social en organitzacions de qualsevol sector.

Completa el curs de Fonaments teòrics amb les accions formatives de Quiromassatge, Drenatge limfàtic manual i 
Reflexologia podal per obtenir el diploma d'Expert/a en tècniques manuals.



FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

Educació infantil 180h tot l'any I 48e +R 

  

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ (FTFE)  

Bonificació del PIF (Permís Individual de Formació) davant la FTFE 6h tot l'any P 56e

Gestió de la bonificació de la formació davant la FTFE 10h tot l'any P 87e

Avaluació de la formació i transferència al lloc de treball 20h 23/01/14 - 20/02/14 P 167e 

Coaching per educadors/es 20h 23/10/13 - 20/11/13 P 223e

    

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

Manipulació d'aliments. Grup A 6h 18 i 19/09/13 P 54e 

Manipulació d'aliments. Grup B 6h 26 i 27/11/13  P 54e 

Manipulació d'aliments. Grup C 6h 5 i 6/12/13 P 54e 

Manipulació de productes fitosanitaris: nivell bàsic 25h tot l'any P 166e

Agricultura ecològica 60h tot l'any I 48e +R 

ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL
 

APPCC 9h 19/11/13 - 21/11/13 P 63e 

Etiqueta ecològica 6h tot l'any P 54e 

 

ALIMENTACIÓ

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
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FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ (FTFE): cursos pràctics per a la gestió del crèdit de formació de l'empresa 
segons el sistema de bonificacions de la formació legalment establert. 

Avaluació de la formació i tranferència al lloc de treball: com valorar l'eficàcia de la formació del capital humà de 
l'empresa i el seu impacte sobre el lloc de treball i la presa de decisions.

Coaching per educadors/es: metodologia innovadora que es configura com una eina potent d'acompanyament al creixe-
ment de les persones.



FORMACIÓ PROFESSIONAL Durada Calendari  Mètode Preu 

PRL: Vigilants de seguretat 50h  tot l'any I       266e 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 Durada Calendari  Mètode Preu
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) 

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica 960h setembre 13 - juny 14 P  subvencionat

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 Durada Calendari  Mètode Preu

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) 

Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització 960h setembre 13 - juny 14  P subvencionat

 

Restauració de mobles 177h tot l'any P  622e

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Durada Calendari  Mètode Preu

Rus: nivells A, B i C 120h tot l'any SP 367e

SEGURETAT
Formació d'iniciació i especialització professional amb preinscripció oberta. Cursos com Policia de proximitat, Policia administrativa, Tècniques de 
control i arrest policial i Investigació d'accidents de trànsit entre altres. 
Consultar tota l'oferta i condicions a la secretaria de Mas Carandell o al web mascarandell.cat a partir d'octubre. 

IMATGE PERSONAL

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

IDIOMES
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Agricultura ecològica: oportunitats i beneficis de l'agricultura ecològica, així com coneixement de les tècniques, normatives 
i comercialització de productes.

Etiqueta ecològica: comunicació a les persones consumidores de la qualitat del producte o servei en relació al medi 
ambient.



CNL REUS Durada Calendari  Mètode Preu
   
Català nivells de Bàsic 1 a Suficiència 3 120h a  consultar SP 156e

ACREDITACIÓ BULATS

Alemany: nivells A, B i C 120h tot l'any SP 367e

Anglès: nivells A, B i C 120h tot l'any SP 367e

Francès: nivells A, B i C 120h tot l'any SP 367e

ACREDITACIÓ E - Training

Alemany: nivells I a X 6 mesos tot l'any I 267e

Anglès: nivells I a X 6 mesos tot l'any I 267e

Francès: nivells I a X 6 mesos tot l'any I 267e

Anglès: nivells I a VIII 50h - 80h (segon nivell) tot l'any SP 48e+R

 

Empreses saludables    31/10/13

Eficiència amb la ISO 9001    27/11/13

Bonificació de la formació contínua    12/12/13

Prestashop 1.5    05/02/14

L'empresa - xarxa    20/02/14

Emprenedoria social    20/03/14

Bonificació de la formació contínua    10/04/14

Bonificació de la formació contínua    19/06/14

CICLE DE JORNADES
El Cicle de Jornades per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social de Mas Carandell es realitza amb la col·laboració i/o organització con-
junta de les entitats següents:
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CNL de l'àrea de Reus: cursos semipresencials del nivell Bàsic 1 al de Suficiència 3 en col·aboració amb el Centre de 
Normalització Lingüística. Inscripció fins el 21 d'octubre. Exàmens oficials: 3 i 4 de març.

ACREDITACIÓ BULATS: cursos segons el marc europeu de referència. En previsió del nou servei empresarial Business 
Language Testing Service per a l'avaluació lingüística en el lloc de treball.

ACREDITACIÓ E-Training: amb una única matrícula que té una durada de 6 mesos, es poden cursar fins a 10 nivells d'una 
llengua segons dedicació i ritme d'aprenentatge.



Certificats de professionalitat
Els certificats de professionalitat (CP) són un instrument d'acreditació del conjunt de competències professionals d'una especialitat concreta dins d'una família professional. Aquesta acreditació és oficial i 
està reconeguda actualment pel mercat laboral. La formació per obtenir un certificat de professionalitat es composa de la suma de diferents mòduls formatius associats al que s'anomena unitats de 
competència. Existeixen CP de nivell 1, 2 i 3 als quals s'hi pot accedir amb: 
Nivell 1:  sense cap requisit acadèmic i professional           
Nivell 2: Graduat en ESO, equivalent o prova d'accés             
Nivell 3: Batxiller, equivalent o prova d'accés
La formació dels CP només pot ser impartida per centres homologats, com Mas Carandell, que actualment ho està per a realitzar 25 CP i 4 especialitats que de moment no són CP:

Al tancament d'aquesta edició està pendent la publicació de la convocatòria anual del Servei d'Ocupació de Catalunya, entitat que subvenciona els CP de Mas Carandell i s'adrecen prioritàriament a perso-
nes situació d'atur. Per aquest motiu es recomana consultar les novetats al web de Mas Carandell o a través de les xarxes socials.
No obstant, per tal de facilitar l'acreditació de competències de la ciutadania i del personal de les empreses, l'Informa't 37 proposa diversos cursos de pagament dissenyats en base als CP. Aquesta 
formació, NO disposa de validesa oficial al tancament de la revista, però s'està a l'espera del desplegament  d'un Reial Decret que permeti atorgar-li. En cas de que el desplegament del RD no es produís, els 
cursos poden ser valorats com a formació no reglada en processos d'acreditació de competències que es puguin convocar en el marc de l'Acreditat, procés de reconeixement de competències adquirides  
mitjançant l'experiència laboral.

FAMÍLIA PROFESSIONAL

SOCIAL I SANITARI

COMERÇ I MÀRQUETING

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

ENERGIA I AIGUA

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS

SSCS0108

SSCS0208

SSCB0110

SSCG0109

SSCG0111

SSCB0109

COML0210

COMM0110

COMT0210

COMT0211

COMV0108

COML0109

ADGD0308

ADGG0408

ADGD0210

ADGD0108

ADGG0208

ADGI01

ADGX01

IFCD0110

IFCT0109

IFCD0210

IFCT0410

IFCX02

IFCI3004

ENAE0208

IMAI0108

INAD0108

INAD0310

600

450

480

470

310

610

450

750

660

270

590

520

880

430

520

450

800

200

200

560

500

590

610

60

60

580

480

300

240

2

2

3

3

2

3

3

3

3

1

2

3

2

1

3

3

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

1

1

2

Atenció sociosaniatària a persones al domicili

Atenció sociosaniatària a persones dependents en institucions socials

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

Inserció laboral de persones amb discapacitat

Gestió de trucades de teleassistència

Dinamització comunitària

Gestió i control de l'aprovisionament

Màrqueting i compravenda internacional

Gestió administrativa i finançera del comerç internacional

Activitats auxiliars de comerç

Activitats de venda

Trànsit de mercaderies per carretera

Activitats de gestió administrativa

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Creació i gestió de microempreses

Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria

Activitats administratives en relació amb el client

Anglès: atenció al públic (ESPECIALITAT)

Anglès: gestió comercial (ESPECIALITAT)

Confecció i publicació de pàgines web

Seguretat dels sistemes d'informació

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

Administració i disseny de xarxes departamentals

Iniciació a Internet (ESPECIALITAT)

Programador/a d'aplicacions orientades a objectes (ESPECIALITAT)

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars i tèrmiques

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

Operacions auxiliars d'elaboració de la indústria alimentària

Fabricació de productes de torrat i aperitius extrusionats

CODI HORES NIVELLCP  I ESPECIALITATS HOMOLOGADES PEL SOC

INDUSTRIES AGROALIMENTÀRIES
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Normes de matrículació
LA MATRÍCULA ES POT FER
•  A la secretaria del Mas Carandell 
•  Per telèfon: 977 010 850 
 Es considera que la matrícula s’ha formalitzat quan es lliuri tota la documentació a la secretaria del centre i hagi abonat el total de l’import del curs, llevat dels casos en què existeixi la possibilitat de 

fraccionament.

PAGAMENT
 Es pot efectuar a qualsevol oficina de Catalunya Caixa al número de compte indicat a la matrícula.
 Es pot fraccionar el pagament dels cursos presencials i semipresencials de la Fundació que tinguin una durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 E. Els pagaments fraccionats es formalitzaran 
de la forma següent:
•  El primer pagament es farà a l'entitat d’estalvis i al número de compte indicats abans de l'inici del curs. 
•  El segon pagament es domiciliarà per la qual cosa la persona obligada al pagament haurà  de facilitar el nùmero de compte. 
• Els cursos organitzats per la Fundació contractats a altres empreses no admetran fraccionament .
És pot fraccionar el pagament dels cursos de l'Institut que tinguin una durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 E. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma següent:
•  El primer pagament es farà a l'entitat d’estalvis i al número de compte indicats.
•  El segon i posterior pagament es domiciliaran.
 No es pot participar en cap acció formativa fins que no s'hagi acreditat documentalment el pagament de la matrícula a la secretaria amb el justificant on consti l'ingrés degudament mecanitzat per l'entitat 
bancària. Cal presentar aquest justificant en el termini de tres dies a comptar des de la inscripció al curs, juntament amb l'acreditació de les dades bancàries en el cas de matrícula fraccionada.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ   
Sempre que no s’especifiqui, el termini finalitza cinc dies abans de l’inici de l’activitat.

HORARI DE MATRICULACIÓ
De dl. a dv. de 9 a 14h i els dl. de 16 a 19h. Excepcionalment del 2 al 13 de setembre serà de dl. a dv. de 9 a 14 h.

Inscripció als cursos presencials i semipresencials sense dates
Aquests cursos admeten inscripció tot l'any sense efectuar, de moment, cap pagament. Quan hi hagi suficients inscripcions, Mas Carandell contactarà amb la persones inscrites per imformar-les de les 
dades definitives d'impartició i sol·licitar que es realitzi el pagament corresponent de la matrícula.

Cursos de l'aula Mentor
L'aula Mentor es desenvolupa en col·laboració amb la Subdirecció General d'Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per aquest motiu els cursos són en castellà. La 
matrícula està permanent oberta excepte l'agost.
El preu del curs depèn de la durada d'aquest i del ritme de l'alumne/a. La primera matrícula és de 48 e i té un període màxim de validesa de 60 dies. Cada recàrrega (R) posterior és de 24 e i val per 
a 30 dies. 
Mas Carandell posa a disposició de l'alumnat una aula amb els recursos necessàris i amb connexió a Internet, consulteu-ne l'horari.

Cursos d'E-Training
Tenen la matrícula permanenment oberta execpte el mes d'agost.
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P PRESENCIAL SP SEMIPRESENCIAL SM  SIMULACIÓ EMPRESA I PER INTERNET

   

Cursos amb logos o marques

  

Autoritzat pel Departament d'Ensenyament  
de la Generalitat de Catalunya

Ofert a través de E-Training Curs de l'aula Mentor
Reconegut amb crèdits per la Universitat Oberta 
de Catalunya. El reconeixement només és apli-
cable als expedients no adaptats a l'EEES

Reconegut en contingut i durada pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Amb el suport i col·laboració de 
REDESSA. S'imparteix a les seves 
instal·lacions

Metodologies

Sol·licitat el reconeixement d'interès sanitari a 
l'Institut de la Salut. Pendent d'aprovació



DEVOLUCIÓ DE MATRÍCULES:
•  Existirà el dret a devolució d’un 80% dels ingressos efectuats si s’avisa de la no assistència deu dies naturals abans de l’inici del curs.
•  Concretament en casos de malaltia greu de la persona interessada o de familiars al seu càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals alienes a la seva voluntat, documentalment justificades, que impedeixin 

assistir al curs o a la utilització del servei, es tindrà dret a la devolució d’un 80% si es preavisa amb un dia natural abans de l’inici del curs en el cas de l'Institut i tres en el cas de la Fundació
•  En els dos casos anteriors l’alumne/a té dret a triar entre el retorn del percentatge corresponent dels ingressos efectuats o proposar una altra persona perquè el/la substitueixi, sempre que reuneixi els 

requisits exigits per a l’assistència al curs.
•  Es requerirà la presentació d’una sol·licitud (model instància) al centre per tal de comunicar les circumstàncies esmentades.
•  No es retornarà l’import de la matrícula un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada inciat el curs.
•  Quan el centre anul·li una activitat o servei es retornarà el 100% de l’import ingressat.
•  No es tramitarà cap devolució de matrícula si l’alumne/a no n’aporta l’original juntament amb una fotocòpia del número de compte del qual l'alumne/a en sigui el titular. Si no n'és el/la titular caldrà una 

autorització per escrit i signada.
•  Els cursos organitzats per la Fundació contractats a altres empreses no admetran devolució.

OBSERVACIONS:
•  El centre es reserva el dret de canviar i/o anul·lar qualsevol activitat.
•  L’aprofitament del curs, la superació de la prova d'avaluació (si s'escau), i l’assistència a un 80% de les sessions permet obtenir el diploma acreditatiu lliurat per la Fundació o l’IMFE.
• Per als cursos en col·laboració amb el Departament de Empresa i Ocupació, el Departament d'Enseyament de la Generalitat o el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es lliura una acreditació específica 

d'aquestes entitats, segons el compliment de la normativa específica en cada cas.
 • L’alumnat de l’aula Mentor disposa de tres mesos per iniciar el curs en què s’ha matriculat des de que es fa efectiva la matrícula. Les condicions econòmiques seran les vigents el dia d’inici del curs.
 • L'alumnat de E-Training, una vegada formalitzada la matrícula i finalitzada l'obtenció de les claus d'accés, disposa d'un temps determinat pel contingut i nombre d'hores del curs. 

Condicions especials de preu
ABONAMENTS
Abonament a 2 cursos, 5% de descompte en cada curs
Abonament a 5 cursos, 10% de descompte en cada curs
Abonament familiar: Els abonaments seran d'aplicació en les matrícules realitzades conjuntament entre parelles, pares/mares, fills/es i entre germans/es. Cal demostrar la condició de familiaritat aportant el 
llibre de família, el certificat d'inscripció al registre de parelles de fet o document notarial acreditatiu.

Consideracions:
•  Els cursos per Internet comptabilitzen com a curs per adquirir abonaments però estan exempts de descompte.
•  Cal indicar els cursos seleccionats a l'adquirir l'abonament.
•  En els abonaments a 5 cursos, es pot sol·licitar canvi d'especialitat en dues inscripcions, si es comunica per escrit i amb 20 dies d'antelació a l'inici  del curs que es vol canviar.
•  Màxim del 60% de matrícules per curs de la mateixa empresa.

DESCOMPTES
Cal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i aportar la documentació acreditativa dels extrems al·legats.

5% de descompte: 
•  Antic alumnat
•  Estudiants majors de 16 anys que presentin el carnet d’estudiant.
•  Titulars de la tarjeta jove de l'Ajuntament de Reus.
•  Persones que pertanyin a família nombrosa.
•  Majors de 45 anys
•  Persones amb un grau de minusvalidesa superior al 33%.

10% de descompte: 
•  Persones aturades, presentant la tarjeta d'atur actualitzada.

Acords i convenis de col·laboració: 
Les persones associades a les diferents entitats amb les quals Mas Carandell ha establert conveni de col·laboració gaudiran dels respectius descomptes presentant el DNI i la documentació acreditativa 
d’associat/ada.

ABONAMENTS I DESCOMPTES NO SÓN ACUMULABLES I NO SÓN D'APLICACIÓ ALS CURSOS ORGANITZATS PER LA FUNDACIÓ CONTRACTATS A ALTRES EMPRESES.

CRÈDITS DE LA UOC
El preu dels cursos amb reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de la UOC, no inclou ni la sol·licitud ni la matrícula dels mateixos. Aquesta gestió s'haurà de tramitar a la mateixa universitat una 
vegada hagi finalitzat el curs i dins els terminis establerts. El reconeixement només és aplicable als expedients no adaptats a l'EEES

AJUTS A LES EMPRESES: BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ
Tots els cursos de més de 6 hores, excepte els subvencionats, són bonificables davant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Es tramitarà la gestió d'aquest ajut al desenvolupament i sense cost afegit al preu del curs, a les empreses que ho sol·licitin individualment i mitjançant una agrupació, sempre i quan la documentació necessària 
es faciliti 15 dies abans de l'inici del curs.
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