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Davant els escenaris possibles i canviants, que se’ns plantegen ens els processos de 
transició acadèmica, professional i laboral, tan significatius i al mateix temps tan incerts 
per a les persones i les empreses, a Reus comptem amb una eina estratègica per 
afrontar-los, Mas Carandell.

Davant la necessitat d’adaptació a les transformacions tecnològiques, a l’obsolescència 
de coneixements i a les reconversions del teixit productiu, a la ciutat disposem d’un 
instrument per encarar el repte a través de la gestió del talent i del capital humà, Mas 
Carandell.

Per això el compromís de l’Ajuntament de Reus és seguir apostant per l’impuls de les 
polítiques de formació i d’ocupació al servei de la ciutadania i de les empreses del te-
rritori, mitjançant aquest ens clau amb 30 anys d’experiència al darrere, amb l’objectiu 
de contribuir a un desenvolupament econòmic local intel·ligent.

Enfilant la recta final del 30è aniversari, Mas Carandell presenta aquest mes de setem-
bre l’Informat 40, una nova oferta formativa i de serveis que inclou un conjunt diver-
sificat de propostes en 17 àmbits diferents, unes de novedoses, d’altres renovades, i 
totes elles orientades a la formació i qualificació professionals, la formació continuada 
i la millora de l’ocupació.

Us convido a fullejar les opcions a través de les pàgines d’aquest catàleg o bé a consul-
tar-les al web mascarandell.cat, de ben segur hi trobareu propostes del vostre interès.

Carles Prats Alonso
Regidor delegat de l'Àrea 
d'Empresa i Ocupació
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ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

Cursos presencials

Comptabilitat bàsica 16 h 175 E 

Comptabilitat avançada 16 h 175 E 

Contractació pública: licitació electrònica                                    2 h 20 E

Finances per a no financers/es  20 h  200 E      

Protecció de dades. Nou reglament                    5 h  65 E          

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Atenció telefònica 60 h  48 E +R

Comptabilitat avançada 100 h 48 E +R

Impost de societats 50 h 48 E +R

Impost de transmissions patrimonials 50 h 48 E +R

Impost sobre el valor afegit (IVA) 40 h 48 E +R

Iniciació a la comptabilitat 70 h 48 E +R

Normativa i procediments tributaris 60 h 48 E +R

Tributació local 50 h 48 E +R

AGROALIMENTARI
Cursos presencials 

Manipulació d'aliments 6 h 60 E 

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 25 h 250 E

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell qualificat  60 h 370 E

Seguretat alimentària: al·lergògens 6 h  60 E

Cursos per Internet: Aula Mas Carandell 

Seguretat alimentària: al·lergògens 6 h 30 E

Seguretat alimentària: manipulació d'aliments 6 h  30 E

Cursos per Internet: Aula Mentor

Agricultura ecològica 60 h 48 E +R

Iniciació a la jardineria 60 h 48 E +R

Jardineria ornamental i hortícola 60 h 48 E +R
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COMERÇ I MÀRQUETING
Cursos presencials

Atenció al client: presencial i per telèfon 12 h 150 E

Back office comercial: gestió, comunicació i tècniques de venda 10 h 130 E

Com es ven 5 h 100 E

Comerç internacional   15 h 150 E

Community manager: comunicació digital i mitjans socials 15 h 180 E

E-commerce 5 h 65 E

Gestió comercial en Alemany 12 h 100 E

Gestió comercial en Anglès   12 h 100 E                                                

Gestió comercial en Italià 12 h  100 E

Gestió comercial en Rus 12 h  100 E                                                     

Gestió de magatzem, tècniques de picking 8 h 100 E        

Màrqueting digital 5 h 65 E

Neurocomunicació i neuromàrqueting 10 h 130 E                            

Prestashop: la botiga virtual  12 h 150 E         

Cursos per Internet: Aula Mentor

Gestió de comandes i estocs 80 h 48 E +R

Gestió de l'equip de treball en el magatzem 30 h 24 E +R

Habilitats de venda 60 h 48 E +R

Internacionalització de PIME 100 h 48 E +R

L'exposició: disseny i muntatge 75 h 48 E +R

Pla de màrqueting a les PIME 110 h 48 E +R

Teletreball i comerç electrònic 90 h 48 E +R

Xarxes socials per PIME: introducció al community manager 100 h  48 E +R

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Cursos presencials 

Com gestionar eficaçment els ajuts de la FUNDAE 5 h 65 E

Gestió del canvi a les organitzacions  10 h 100 E   
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Model d'ocupabilitat en clau de competències 12 h 250 E 

Planifica't, dona sentit al que fas 12 h 150 E                                                    

Planificació estratègica 8 h 100 E

Cursos per Internet: Aula Mentor

Comunicació efectiva i treball en equip 60 h 48 E +R

  EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Cursos presencials 

Aproximació a la pedagogia sistèmica en l'àmbit educatiu 20 h 200 E                                           

Avaluació en l'etapa de 0 a 3 anys 12 h 150 E                                               

Coaching per educadors/es 15 h 150 E          

Coaching per la direcció i la coordinació 10 h 130 E          

DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (SSCE0110):

-  Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació (MF1442_3) 60 h 423 E
- Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i  
  recursos didàctics en l'FP per a l'ocupació (MF1443_3) 90 h 587 E
- Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (MF1444_3) 100 h 641 E
- Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en l'FP 
  per a l'ocupació  (MF1445_3) 60 h 423 E
- Orientació laboral i promoció de la qualitat en l'FP per a l'ocupació (MF1446_3) 30 h 260 E

Educació emocional en entorns educatius 12 h 150 E                                

Eines i recursos per a menjadors escolars 8 h 100 E      

El rol de la persona tutora: escola, família 10 h 130 E      

Gestió positiva del conflicte en l’àmbit educatiu 12 h 150 E                     

Intel·ligències múltiples 8 h 100 E        

Introducció de la Neurociència a l'aula                            10 h 130 E      

Mindfulness en l'entorn educatiu    12 h 150 E                        

Recursos pedagògics de 0 a 3 anys 12 h 150 E                        

TEA a l'aula: comprensió i recursos 6 h 75E      

Cursos semipresencials 

Coordinació de menjador escolar 40 h 195E
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Monitor/a de lleure  150 h 375 E                       

Monitor/a de menjador i transport escolar  40 h 195 E                     

Vetllador/a a l'escola 40 h 195 E

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Educació infantil 180 h 48 E +R

Educació sexual 60 h 48 E +R

Eines per l’aprenentatge en educació formal i no formal: l’enfocament de projectes 60 h 48 E +R

Escola de pares i mares 40 h 48 E +R

Família, escola i convivència 60 h 48 E +R

Història de l'art 80 h 48 E +R

Llenguatge de signes. Nivell A1 40 h 48 E +R

Llenguatge de signes. Nivell A2 80 h 48 E +R

Prevenció de drogodependències  80 h 48 E +R

Taller de comunicació escrita. Bàsic 45 h 48 E +R

Taller de comunicació escrita. Avançat 60 h 48 E +R

Tècniques d'estudi 50 h 48 E +R

 EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ 
Cursos presencials  

Taller d'emprenedoria 6 h 75 E

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Com crear una PIME  70 h 48 E +R

Orientació professional i recerca de feina 70 h 48 E +R

 GESTIÓ DE PERSONES
Cursos presencials  

Desenvolupament de competències 12 h 250 E

Formació de personal formador intern per l’empresa                          20 h 290 E

Gestió d'equips de treball 12 h 150 E      

Gestió del temps: organització i eficiència personal 10 h 130 E

 Durada Preu 
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Gestió i retenció de talent  15 h 195 E                                            

Igualtat de gènere: aplicacions pràctiques en l'àmbit laboral  8 h 100 E                                

Linkedin per professionals de RH 5 h 100 E                           

Mindfulness per a l'empresa 10 h 130 E                 

Pla d’igualtat a l’empresa 12 h 150 E                                

Procés de reclutament i selecció de PIME 10h 130 E        

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans –UF0344 30 h 24 E +R

Càlcul de prestacions de la Seguretat Social -UF0342 30 h 24 E +R

Coaching i lideratge personal 60 h 48 E +R                        

Contractació laboral –UF0341 60 h 48 E +R   

Gestió i organització de recursos humans 90 h 48 E +R   

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 120 h 48 E +R  

Nòmines i assegurances socials 70 h 48 E +R

Recolzament administratiu a la gestió de recursos humans 60 h 48 E +R

Retribucions salarials, cotització i recaptació –UF0343 90 h 48 E +R 

 GESTIÓ EMPRESARIAL
Cursos per Internet: Aula Mentor  

Administració de finques 60 h 48 E +R

Gestió de qualitat 60 h 48 E +R

Gestió financera 70 h 48 E +R

Gestió immobiliària 65 h 48 E +R

 IDIOMES
Cursos presencials 

Conversa en Anglès. Nivell intermedi (B1-B2) 30 h 150 E           

Conversa en Francès. Nivell intermedi (B1-B2) 30 h 150 E                 

Iniciació a l’Alemany  30 h 150 E                                                                       
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Iniciació a l’Holandès 30 h 150 E         

Iniciació al Francès  30 h 150 E                                                                         

Iniciació al Rus 30 h 150 E                                                                               

Cursos semipresencials 

Anglès B1 (preparatori per examen PET de Cambridge) 120 h 250 E          

Anglès B2 (preparatori per examen First de Cambridge) 120 h 250 E

Cursos per Internet: Aula Mas Carandell 

Anglès. Nivell A1 120 h 245 E

Anglès. Nivell A2 120 h 245 E

Anglès. Nivell B1 120 h 245 E

Anglès. Nivell B2 120 h 245 E

Anglès. Nivell C1 120 h 245 E

E-mails in English 15 h 95 E

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Anglès I 50 h 48 E +R

Anglès II 50 h 48 E +R

Anglès III 80 h 48 E +R

Anglès IV 80 h 48 E +R

Anglès V 80 h 48 E +R

Anglès VI 80 h 48 E +R

Anglès VII    80 h 48 E +R 

Anglès VIII   80 h 48 E +R

 IMATGE PERSONAL
Cursos per Internet: Aula Mentor 

Escalar el patró model 100 h 48 E +R

Patronatge 100 h 48 E +R
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INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
Cursos presencials

Excel. Nivell avançat  20 h 180 E                           

Informàtica bàsica: Word i Excel 16 h 100 E                                                                    

Iniciació a l'animació 3D  20 h 190 E                                                        

Cursos per Internet: Aula Mentor

Access 90 h 48 E +R

Anàlisi i escriptura de guions de cinema 120 h 48 E +R

AutoCAD 150 h 48 E +R

Autoedició. Indesign 60 h 48 E +R

CISCO CCNA 6 – mòdul 1 70 h 48 E +R

CISCO CCNA 6 – mòdul 2 70 h 48 E +R                                      

Crea el teu web amb WordPress 120 h 48 E +R

Creació i producció musical 50 h 48 E +R

Desenvolupament d'aplicacions per Android  130 h 48 E +R

Desenvolupament d'aplicacions per Android II  110 h 48 E +R

Direcció d’art per a produccions audiovisuals 120 h 48 E +R

Disseny de bases de dades 70 h 48 E +R

Disseny 3D amb SketchUp. Inicial 70 h 48 E +R

Disseny 3D amb SketchUp. Avançat 90 h 48 E +R

Disseny gràfic imprès i digital: fonaments pràctics 110 h 48 E +R

Documentals: creació i producció 90 h 48 E +R

Excel  90 h 48 E +R

Fonaments de la fotografia 50 h 48 E +R

Fotografia digital 70 h 48 E +R

HTML 5 65 h 48 E +R

Il·lustració digital 90 h 48 E +R

Iniciació a Javascript 95 h 48 E +R
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Iniciació a la programació 90 h 48 E +R

Iniciació a Office 110 h 48 E +R

Iniciació a PHP 120 h 48 E +R

Introducció a la informàtica amb Windows 40 h 48 E +R 

Libre Office 90 h 48 E +R

Multimèdia i web 2.0 130 h 48 E +R

Photoshop. Nivell bàsic  100 h 48 E +R

Photoshop. Nivell  avançat 100 h 48 E +R

PHP avançat 100 h 48 E +R

PowerPoint 75 h 48 E +R

Programació amb Access 100 h 48 E +R

Programació amb Java 90 h 48 E +R

Programació amb Java avançat 90 h 48 E +R

Programació web amb Java 90 h 48 E +R

Seguretat a Internet 90 h 48 E +R

SQL amb MySQL  90 h 48 E +R

SQL amb MySQL II 120 h 48 E +R

Vídeo: llenguatge i realització 50 h 48 E +R                                               

Word 90 h 48 E +R

INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Cursos presencials 

Coaching a l'empresa 5 h 65 E

Introducció al BIG DATA  20 h 190 E                                                       

LEAN: Cost i Benefici. Vegi els seus processos a través dels ulls del client 8 h 210 E   

LEAN: Excel·lència operativa en l’àmbit de la gestió de processos. 

Value stream mapping (VSM) 16 h 420 E   

LEAN: Gestió de persones per a la innovació de processos 8 h 210 E

Lideratge d'equips de treball 5 h 65 E
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 Durada Preu 

Pensament creatiu a les organitzacions  8 h 100 E

Taller: Confiança, la clau de l'èxit  5 h 65 E                       

Taller: Com generar canvis a les organitzacions 5 h 65 E

Taller: Instagram per l’empresa 5 h 65 E

Taller: Lego Serious Play   5 h 65 E                                                              

Workshop: Elevator Pitch 4 h 10 E

Workshop: Empowerment empresarial 4 h 10 E

Workshop: Storytelling 4 h 10 E

                                             MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS
Cursos presencials 

Direcció i supervisió d’instal·lacions amb risc de legionel·la 4 h 52 E  

Gestió d'emergències en cas d'incendis i evacuació 8 h 104 E                  

Manipulació i descàrrega de productes químics  2 h 26 E                        

Manipulador/a d'aigua  7 h 91 E                               

Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la  25 h 320 E 

Operador/a de carretons elevadors  10 h 140 E                                       

Operador/a de carretons elevadors (norma UNE 58451)  24 h 290 E            

Operador/a de màquina recull- comandes  8 h 100 E            

Operador/a de piscines  12 h 156 E                    

Renovació del certificat: prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi 10 h 130 E

Seguretat en risc elèctric   6 h 78 E                                                      

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Automatismes pneumàtics i electropneumàtics  130 h 48 E +R

Climatització i aire condicionat 110 h 48 E +R

Conservació i restauració d'objectes antics 90 h 48 E +R

Elaboració de solucions constructives i reparació de mobles-UF0196 40 h 48 E +R

Fontaneria i ús racional de l’aigua 110 h 48 E +R

Instal·lador/a electricista 120 h 48 E +R
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 Durada Preu 

Presa de dades, amidaments i croquis per instal·lar mobles-UF0195 60 h 48 E +R

PREVENCIÓ DE RISCOS
Cursos presencials 

Bàsic de seguretat i salut en el treball 20 h 190 E                 

Ergonomia i higiene postural 16 h 150 E                  

Prevenció de l'assetjament laboral                          5 h 65 E                        

PRL sector metall. Bàsic 20 h 190 E    

PRL sector metall. Personal d’oficina 6 h 75 E

PRL sector metall. Personal directiu 6 h 75 E

PRL sector químic. Bàsic 20 h 190 E

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Funcions del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals 30 h 24 E +R

Prevenció de riscos laborals 50 h 48 E +R

Seguretat i prevenció de riscos al magatzem -UF0928 30 h 24 E +R

         SOCIAL I SANITARI
Cursos presencials 

Aprofundir en l'atenció a les persones en situació de dependència 15 h 150 E                 

Aprofundir en l'autocura de les persones cuidadores 10 h 130 E                  

ATENCIÓ AL CLIENT I ORGANITZACIÓ D'ACTES DE PROTOCOL EN SERVEIS FUNERARIS 

(SSCI0312): Atenció i informació de la demanda de prestació de serveis 

funeraris i realització de les operacions de cobrament (MF2008_2) 80 h 265 E

Competències relacionals en l'àmbit sanitari  8 h 100 E                                  

Comunicació i atenció a les famílies en l'àmbit sociosanitari  15 h 150 E           

Cuidador/a de persones dependents no professional 25 h 195 E     

DEA. Suport vital bàsic 6 h 78 E                                              

DEA. Renovació 2 h 26 E                                              

Gestió administrativa d'admissions 4 h 50 E                    

M
és

 in
fo

rm
ac

ió
 d

e 
ca

da
 c

ur
s 

a 
m

as
ca

ra
nd

el
l.c

at
 



14

Gestió de l'estrès amb Mindfulness per professionals de l'àmbit sanitari 15 h 180 E

Intel·ligència emocional en l'àmbit sanitari 15 h 180 E   

Processos de dol per professionals de l'àmbit sanitari 10 h 130 E                                                                       

Recursos per a persones dependents 5 h 65 E     

Tècniques de mobilitat de pacients 10 h 130 E     

Cursos per Internet: Aula Mentor 

Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili 50 h 48 E +R

Atenció a la gent gran 75 h 48 E +R

Atenció al nadó  60 h 48 E +R

Atenció geriàtrica 100 h 48 E +R

Atenció higiènic sanitària de persones dependents -UF0119  70 h 48 E +R

Cura de persones dependents a casa 90 h 48 E +R

Iniciació a la musicoteràpia 60 h 48 E +R

Nutrició 60 h 48 E +R

 SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Cursos per Internet: Aula Mentor  

Avaluació de l'impacte ambiental 80 h 48 E +R

Energies renovables 130 h 48 E +R

Iniciació a l'ecologia 80 h 48 E +R

 TURISME I RESTAURACIÓ
Cursos per Internet: Aula Mentor  

Disseny de productes i serveis turístics locals - UF0083 90 h 48 E +R

Gestió de la informació i documentació turística local - UF0081 60 h 48 E +R

Informació i atenció a visitants - UF0082 30 h 24 E +R

Organització del servei turístic local - UF0080 90 h 48 E +R

Processos de gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques - UF0077 70 h 48 E +R

Processos de gestió de la qualitat en hostaleria i turisme - UF0049 50 h 48 E +R

Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals - UF0084 90 h 48 E +R
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NORMES DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

LA MATRÍCULA ES POT FER
• A la secretaria del Mas Carandell 
• Per Internet, mitjançant el web mascarandell.cat
(Excepte accions subvencionades i aquelles que inicialment només permeten preinscripció)

Es considera que la matrícula s'ha formalitzat quan l'alumne/a o empresa ha abonat el total 
de l'import del curs, llevat dels casos amb possibilitat de fraccionament. En els casos que 
cal acreditar algun requisit d'accés al curs no es considera formalitzada fins que no es 
presenti a la secretaria del centre la documentació original.

PAGAMENT
 Es pot efectuar mitjançant ingrés a l'entitat bancària i al número de compte indicats al full 
de matrícula o amb targeta de crèdit o dèbit.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos presencials i semipresencials de la Fundació de 
durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 E . Els pagaments fraccionats 
es formalitzaran de la forma següent:
1. Per imports de 180 a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al 

formalitzar la matrícula i del 40% restant un mes després de l'inici del curs. Per a cursos 
començats la primera quinzena del mes, el pagament es realitzarà el dia 15 i per a cursos 
començats a partir del 16, el pagament serà el dia 30. 

2. Per imports superiors als 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% 
al formalitzar la matrícula, un 25% un mes després de l'inici de curs i del 15% restant als 
dos mesos de l'inici. Per a cursos començats la primera quinzena de mes, el pagament 
es realitzarà el dia 15 i per a cursos començats a partir del 16, el pagament serà el dia 
30. 

3. En els cursos que comencen un exercici econòmic i acaben al següent, els fraccionaments 
han de ser igual o majors que l'import de la periodificació dels ingresos totals de la 

CURSOS PER INTERNET: AULA MAS CARANDELL I AULA MENTOR
L'Aula Mas Carandell és un espai de formació en línia propi, amb cursos dissenyats a 
través de la plataforma Moodle. La matrícula és oberta tot l'any excepte a l'agost. Cal 
consultar el preu de la matrícula i la validesa del període de connexió específic de cada 
curs.

L'Aula Mentor es desenvolupa en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació 
Professional, motiu pel qual els cursos són en castellà. La matrícula és oberta tot l'any ex-
cepte a l'agost. El preu de cada curs depèn de la seva durada i del ritme d'aprenentatge 
de l'alumne/a. La primera matrícula és de 48 E (en alguns cursos de menys durada és 
de 24 E) i dona dret a 60 dies de connexió a l'aula, i cada recàrrega (R) posterior que 
es necessiti és de 24 E, essent vàlida per 30 dies més.
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matrícula. En cas que no ho siguin, s'adaptaran els fraccionaments al criteri de 
periodificació comptable. Aquesta periodificació s'efectuarà amb caràcter general i 
preferent atenent els mesos de desenvolupament de l'activitat en les respectives 
anualitats.

Les persones interesades poden sol·licitar el fraccionament del pagament del preu de la 
matrícula de cursos presencials o semipresencials, diferent de l'establert al punt anterior, 
de la següent forma:

1. Cursos de durada inferior a 40 dies no admeten fraccionament.
2. Cursos de durada igual o superior a 40 dies i import superior a 140 E: El fraccionament 

consisteix en el pagament del 70% al moment de formalitzar la matrícula i del 30% 
restant abans de la finalització del curs, els dies 15 ó 30 de cada mes. Per a cursos iniciats 
la primera quinzena de mes, el pagament es realitzarà  el dia 15 i per a cursos iniciats 
entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 30.

El primer pagament es fa 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 un número de compte.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos de l'Institut de durada igual o superior a 4 
mesos i import superior a 180 E. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma 
següent:

1. Per imports de 180 a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al 
moment de formalitzar la matrícula a l'entitat bancària i al número de compte indicat i el 
40% restant es domiciliarà un mes després. 

2. Per imports superiors a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament d'un 60% al 
moment de formalitzar la matrícula a l'entitat bancària i al número de compte indicat, un 
25% es domiciliarà transcorregut un mes i el 15% restant es domiciliarà transcorreguts 
dos mesos.

Els fraccionaments d'ambdues entitats s'autoritzaran per curs. Cal sol·licitar-los abans de 
l'inici d'aquest. En cas de matrícula amb fraccionament s'hauran d'acreditar a la secretaria 
del centre les dades bancàries en el moment de formalitzar-la.

HORARI DE MATRICULACIÓ
Presencialment els dl de 9 a 17 h i de dt a dv de 9 a 14 h, excepte de l'1 de juny al 30 
de setembre, que és de dl a dv de 9 a 14 h.

Per Internet durant tot l'any, les 24 hores

DEVOLUCIÓ DE MATRÍCULES
• Existeix 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.
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• Concretament, en casos de malaltia greu de la persona interessada o de familiars al 
càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals alienes a la voluntat, documentalment 
justificades, que impedeixin assistir al curs o a la utilització del servei, existeix el dret de 
devolució d’un 80% si es preavisa amb tres dies natural abans de l’inici del curs.

• En els 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.

•  Existeix el dret de la devolució del 100% del saldo que es generi a favor de l'alumne/a 
en els casos d'errades d'orientació no imputables a la persona interessada, amb motiu de 
canvi de curs o de modalitat de matrícula d'imports diferents.

• Es requerix la presentació d’una sol·licitud (model d'instància) al centre per comunicar les 
circumstàncies esmentades.

• No es retorna l’import de la matrícula un cop transcorreguts els terminis establerts 
anteriorment o una vegada inciat el curs.

• Existeix el dret a la devolució d'ofici d'aquells imports ingressats erròniament per sobre 
del preu establert.

• Quan el centre anul·li una activitat o servei es retornarà el 100% de l’import ingressat.
• Per tramitar la devolució de matrícula la persona interessada ha d'aportar el número de 

compte del qual en sigui titular. Si no és titular cal facilitar una autorització per escrit i 
signada.

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 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el 
Departament d'Educació de la Generalitat o el Ministeri d’Educació i Formació Professional 
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.

PREUS ESPECIALS

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 són d'aplicació en les matrícules realitzades 
conjuntament entre parelles, pares/mares, fills/es i entre germans/es. Cal demostrar la 



18

condició de familiaritat aportant el llibre de família, el certificat d'inscripció al registre de 
parelles de fet o document notarial acreditatiu.

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 targeta jove de l'Ajuntament de Reus
• Persones que pertanyin a família nombrosa
• Persones que pertanyin a família monoparental
• Majors de 45 anys
• Persones amb un grau de minusvalidesa superior al 33%

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

CONSIDERACIONS ALS ABONAMENTS I DESCOMPTES
• Els cursos de l'Aula Mentor i l'Aula Mas Carandell comptabilitzen per adquirir abonaments 

però estan exempts de descompte.
• Els cursos subvencionats no computen per adquirir abonaments.
• Cal indicar els cursos seleccionats a l'adquirir l'abonament.
• Els descomptes i abonaments cal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i no són 
acumulables. No obstant, la Fundació podrà aplicar els descomptes un cop formalitzada la 
matrícula, si la petició de la persona interessada es fa amb una antelació de quatre dies 
naturals abans de l'inici del curs.

ESPECIAL EMPRESES
Acords i convenis de col·laboració:
Les persones associades a les diferents entitats amb les quals Mas Carandell té establert 
un conveni de col·laboració gaudiran dels respectius descomptes presentant el DNI i la 
documentació acreditativa de membre associat.

Bonificació de la formació:
Tots els cursos de més de 2 hores, excepte els subvencionats i els Mentor, són bonificables 
davant la FUNDAE, antigament Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Es tramita la gestió d’aquest ajut, sense cost afegit al preu del curs, a les empreses que ho 
sol·licitin individualment o bé mitjançant una agrupació, sempre que la documentació 
necessària es faciliti 15 dies abans de l'inici de l'acció formativa.
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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ - PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (pfi-PTT) 
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
 • Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Certificats de professionalitat oficials de nivells I, II i III i especialitats 
Programes subvencionats de formació i ocupació adreçats preferentment a persones en 
atur. Oferta de certificats actual:

Administració i gestió
 • Operaciones auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)*
 • Activitats de gestió administrativa (ADGD0308) - Programa SEFED, amb   
   metodologia de simulació empresarial
Agrària
 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108)*
 • Agricultura ecològica (AGAU0108)*
Comerç i màrqueting
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional (COMT0210)* 
Serveis socioculturals i a  la comunitat 
 • Operacions de serveis funeraris (SSCI0412)* 
 • Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)*
 • Atenció sociosanitària a persones en institucions socials (SSCS0208)*
Idiomes
 • Anglès. Nivell B1

Casa d'Oficis de Creació i producció audiovisual*
Programa subvencionat de formació i treball en l'àmbit audiovisual, i en concret en el 
camp dels videojocs i l'animació 3D. Dirigit a menors de 25 anys en atur, residents a Reus, 
i amb Graduat en ESO, Batxillerat o Cicle formatiu de grau mitjà. Es porta a terme en el 
marc del projecte Treball als barris, i compta amb dues especialitats:
 • Desenvolupament de continguts per videojocs
 • Creació de continguts audiovisuals

(* Pendents d’aprovació o sol·licitud en el moment de tancar l’edició de l’Informa’t 40)

 

Organitzats pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ/FORMACIÓ D'OFERTA
Mas Carandell ofereix formació professionalitzadora acreditada i reconeguda per organismes 
oficials.  Consulta l'oferta vigent en cada moment al web mascarandell.cat, des del qual 
podràs formalitzar la preinscripció.
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ORIENTACIÓ

ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Si busques informació sobre les opcions educatives que hi ha al teu abast, o vols rebre 
suport en el disseny de l’itinerari formatiu i professional, a Mas Carandell hi trobaràs 
orientació acadèmica individual i personalitzada, a partir de l'estudi del teu  perfil i 
interessos.
 
També s’ofereix orientació acadèmica a grups a través de xerrades col·lectives 
adreçades a estudiants, docents i/o AMPES de centres educatius. 

El servei d’Orientació s’ofereix tot l’any, excepte períodes de vacances. Podeu demanar 
cita prèvia via web o presencialment a Mas Carandell. Les sessions en grup cal sol·licitar-
les enviant un correu electrònic a correu@mascarandell.cat

ORIENTACIÓ LABORAL
Si vols treballar, millorar l’ocupabilitat o conèixer recursos per reincorporar-te al món 
laboral després d'un temps a l’atur, Mas Carandell també compta amb el servei 
d’orientació laboral individual. A partir del teu perfil i necessitats rep assessorament i 
suport expert per assolir l’impuls laboral que estàs cercant. 

Si prefereixes un acompanyament més llarg en el temps, el trobaràs en l’oferta de 
programes d’orientació laboral subvencionats per altres Administracions, com és el cas, 
entre d'altres dels programes:
•  Dispositius d’inserció laboral, desenvolupats en el marc del projecte Treball als barris 
• Espais de Recerca de Feina, per a persones en atur del Baix Camp 
• Ubicat, adreçat a dones
Consulta les opcions vigents en cada moment i fes la preinscripció directament des del 
web mascarandell.cat a la proposta que s’adapti millor a les teves característiques i 
interessos.

Igualment es fa orientació laboral a grups, mitjançant xerrades col·lectives a Mas 
Carandell o a les instal·lacions de l’organització que ho demani.
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PUNT D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ ACREDITA'T
Si tens habilitats professionals en algun àmbit, adquirides amb experiència laboral o per 
vies no formals de formació, però no disposes del reconeixement oficial que ho certifiqui, 
el procés d’acreditació de competències et pot ser molt útil per trobar feina o millorar-la. 

Mas Carandell és Punt d'informació i orientació de l'Acredita't, reconegut per l'Institut 
Català de Qualificacions Professionals. Hi trobaràs  informació del procés i de les seves 
fases, dels requisits d’accés, de les especialitats que es poden acreditar cada any i de la 
documentació necessària per participar.

PUNT D'ORIENTACIÓ I AVALUACIÓ ACTIC
Mas Carandell és Centre orientador autoritzat i punt d'avaluació de l'ACTIC. 
L'acreditació ACTIC, és una certificació oficial de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació, expedida per la Generalitat de Catalunya. Dona a conèixer, a 
qualsevol empresa o Administració, el nivell de coneixements i habilitats que una persona 
té en competències i cultura digital.

Si tens més de 16 anys i vols acreditar els teus coneixements bàsics, mitjans o avançats, 
ho pots fer amb una prova a les nostres instal·lacions. Consulta la disponibilitat de places i 
fes la inscripció a través del web actic.gencat.cat
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OCUPACIÓ/TREBALL

BORSA DE TREBALL PER INTERNET: www.borsa.mascarandell.cat
La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d’intermediació laboral que 
posa en contacte persones que cerquen feina, o volen millorar la que ja tenen, amb 
empreses que necessiten incorporar professionals. Un recurs àgil, confidencial i sense cost 
per la persona usuària.

Optar amb la teva candidatura a les ofertes de feina publicades a la borsa de Mas 
Carandell és senzill:
 1.  Inscriu-te a la borsa seguint les indicacions del web borsa.mascarandell.cat, sense   
 deixar dades en blanc
 2. Puja-hi el teu currículum
 3.  Consulta periòdicament les ofertes des del teu espai personal
 4.  Apunta’t a les que responguin als teus interessos si disposes dels requisits.

Si no tens ordinador amb connexió a Internet, pots enregistrar el teu CV a la borsa i 
consultar-ne les ofertes a l’Espai Activa de Mas Carandell. Trobaràs la programació 
setmanal de l’Espai Activa a la plana web de Mas Carandell.

Mas Carandell és l’Agència de col·locació núm. 0900000062 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

 

PORTAL D'OCUPACIÓ: www.ocupacio.reus.cat
Busques feina a Reus? 

Al Portal d’Ocupació de Reus hi trobaràs, a un sol clic, totes les ofertes laborals de 
l’Ajuntament de Reus i dels seus organismes i empreses municipals. També  hi podràs 
consultar ofertes de treball de les empreses del territori gestionades a través de la borsa de 
Mas Carandell. 

A més a més, mensualment s’hi publiquen les estadístiques d’ocupació amb informació 
gràfica de les dades de l’atur a Reus, així com informació de l’activitat econòmica de la ciutat.
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ESPAI ACTIVA
L’Espai Activa és un recurs en el que trobaràs suport tecnològic per realitzar una cerca 
d’ocupació activa i telemàtica. Decideix si ho fas de manera autònoma o amb 
l’acompanyament de professionals de l’orientació.

L’Espai Activa ofereix sessions tot l’any a Mas Carandell, però també te l’apropem als 
centres cívics Carme, Ponent i Migjorn. Consulta dates i horaris a l’agenda del web 
mascarandell.cat.  L’accés és lliure i sense inscripció.

PROGRAMES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Mas Carandell també promou programes de foment a l’ocupació, amb el suport 
d’altres Administracions, per afavorir la inserció laboral de determinats col·lectius de 
persones desocupades que tenen dificultats afegides o especials a l'hora de trobar feina.

Poden incloure orientació, formació professionalitzadora, prospecció laboral i/o 
contractació directa, segons determina la naturalesa del programa en cada cas. Algunes 
d’aquestes iniciatives són per exemple l’Enfeina’t, per a persones amb atur de llarga 
durada; el Plans d’experienciació laboral, desenvolupats en el marc del projecte Treball 
als barris; el 30 PLUS, d’impuls de la contractació de majors de 30 anys; o el Singulars, 
un programa de garantia juvenil d’orientació, formació i inserció per a joves del Baix 
Camp. 

La informació d’aquests recursos, així com la manera de participar-hi la trobaràs al web 
mascarandell.cat, doncs el període en que es desenvolupen varia en funció de les dates 
de la seva convocatòria i aprovació per part de l’organisme que els subvenciona.
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FORMACIÓ
A Mas Carandell trobareu un ampli ventall de possibilitats de formació i programes per 
qualificar, millorar les competències i especialitzar el vostre personal treballador en 
qualsevol perfil professional. 

Escoltem i analitzem les vostres consultes i peticions per tal de dissenyar cursos i crear 
continguts coherents d’acord amb les necessitats formatives expressades per la vostra 
organització i les demandes actuals del mercat laboral, tot garantint la inversió en 
formació. Tots els cursos són impartits per professionals docents qualificats i amb 
experiència en el sector.

Escolliu entre les següents opcions: 

 •  Programa de més de 200 cursos de perfeccionament professional, que podeu  
 consultar en aquesta edició de l’Informa’t 40. Podeu incorporar treballadors i treba-  
 lladores a les accions formatives programades gaudint dels avantatges que us  ofereix  
 la bonificació de la formació a través de la FUNDAE, o bé dels descomptes i abona- 
  ments que podeu consultar a l’apartat de Preus especials.  

 •  Formació a mida:  cursos/pla de formació d’empresa. Més enllà de l’ampli cata-     
  leg de cursos disponibles, us dissenyem aquelles accions formatives concretes que  
 ens sol·liciteu. I si ho preferiu ens encarreguem de tot el procés d’elaboració del  pla  
 formatiu complet: detecció de necessitats, disseny, planificació dels cursos, gestió  i  
 avaluació.

 La formació a mida es pot realitzar tant a la vostra empresa com a les instal·lacions   
 equipades i homologades de Mas Carandell. Trobareu flexibilitat en la metodologia   
 -presencial, on line, mixta-, els continguts i els horaris, doncs els adaptarem a les vos-  
 tres necessitats. 

SERVEIS A LES EMPRESES
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SELECCIÓ DE PERSONAL
Per qualsevol perfil professional que busqui la vostra empresa, el servei de selecció de 
personal us ofereix una acurada tria i presentació de les millors candidatures d’acord 
amb els requeriments plantejats per la vostra organització. 

Hi trobareu un sistema de selecció basat no tan sols en l’experiència professional sinó 
també en les competències tècniques i personals de les persones candidates, 
integrant així la valoració de coneixements, actituds i talent. 

Un procés selectiu dissenyat a mida que us farà guanyar temps i assegurar talent. 
Demaneu informació i pressupost sense compromís al tel 977 010 850 o bé enviant 
un correu a consultoria@mascarandell.cat.

 •  Cicle de jornades i seminaris. Periòdicament es proposa a les empreses aquest  
 espai de reflexió, debat, adquisició de coneixements i intercanvi de bones pràctiques,  
 mitjançant sessions obertes que versen sobre interessants temes de gestió i  innova 
 ció empresarial. 

Demaneu informació segons les vostres necessitats i pressupost sense compromís al 
tel 977 010 850 o bé enviant un correu a correu@mascarandell.cat. 
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SERVEIS A LES EMPRESES

BORSA DE TREBALL PER INTERNET: WWW. BORSA.MASCARANDELL.CAT
La Borsa de treball de Mas Carandell és un servei públic d’intermediació laboral per 
Internet que us facilitarà el contacte amb persones interessades en aquelles ofertes de 
feina que hi publiqueu, per tal de que escolliu la que més s’adeqüi a les vostres 
necessitats. Un recurs àgil, confidencial i sense cost per a l’empresa.

Si voleu rebre candidatures per una oferta de treball, doneu d’alta la vostra 
organització a l’adreça borsa.mascarandell.cat seguint les indicacions que 
s’especifiquen i a continuació publiqueu directament l'oferta de feina o contacteu amb 
Mas Carandell per rebre consell en els aspectes que considereu.

CONSULTORIA EN RH I DESENVOLUPAMENT
Amb la finalitat de donar suport a la creació de valor a la vostra empresa a travé del 
creixement del seu capital humà, el servei de Consultoria en Recursos humans i desen-
volupament us ofereix una solució adequada a cada organització en les següents àrees:

• Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball
• Avaluació per competències
• Estudi del clima laboral
• Servei d'outplacement
• Sistemes de gestió empresarial: 
 - Plans d’igualtat
 - Responsabilitat social corporativa

Demaneu informació i pressupost sense compromís al tel 977 010 850 o bé enviant 
un correu a consultoria@mascarandell.cat.
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ALUMNES EN PRÀCTIQUES FORMATIVES
Mitjançant convenis de col·laboració en pràctiques formatives, participants de deter-
minats programes ocupacionals de Mas Carandell, poden realitzar una estada en empre-
ses, amb l’objectiu d’adquirir experiència i finalitzar el seu aprenentatge. Acollir alumnes 
en pràctiques us permet valorar de primera mà les competències tècniques i personals 
de les persones, i plantejar-vos la possibilitat d’una relació laboral contractual al finalitzar 
el període o més endavant.

Consulteu les especialitats disponibles i característiques al tel 977 010 850 o al correu 
correu@mascarandell.cat.

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL
A través de Mas Carandell podeu sol·licitar ajuts a la contractació laboral vinculats a la 
vigència de determinats programes de foment de l’ocupació. Aquests ajuts econòmics 
són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes a la Seguretat 
Social previstos a cadascuna de les modalitats contractuals.

Informeu-vos de les opcions en cada moment al tel 977 010 850 o bé enviant un correu 
a correu@mascarandell.cat.

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES
Si determinades persones de la vostra empresa no disposen de la titulació reglada re-
querida pel lloc de treball que ocupen, poden participar en un procés per acreditar les 
competències adquirides mitjançant l’experiència laboral.

Mas Carandell és Punt d’Informació i orientació de l’Acredita’t, homologat per l’Institut 
Català de les Qualificacions Professionals. Hi trobareu tota la informació sobre aquest 
procés d’acreditació oficial, els requisits d’accés, la documentació i les especialitats que 
ofereix cada convocatòria. Sol·liciteu assessorament individual o sessions en grup al tel 
977 010 850 o al compte de correu correu@mascarandell.cat.
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www.mascarandell.cat
Barri Gaudí. Carrer de Terol,1 43206 Reus
Tel 977 010 850 correu@mascarandell.cat
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