
COMISSIÓ FORMACIÓ
MESA D’OCUPACIÓ

EL MIRADOR
Castellar del Vallès

22 de març de 2017



ORDRE DEL DIA:

Ordre del dia

1) Cicles Formatius
2) Formació ocupacional
3) Formació al llarg de la vida



CICLES FORMATIUS

CF Castellar del Vallès

CFGM d’administratiu

El curs de FP de Tècnic/a en Gestió Administrativa prepara per formar part activa en la gestió

de les diferents àrees que conformen una empresa.

CFGM de jardineria i floristeria

El curs de FP de Tècnic/a en jardineria i floristeria prepara per treballar de
jardiner, florista, tècnic/a de viver de planta ornamental, tècnic/a de manteniment de
jardins, gespes, etc.

CFGM de producció agroecològica

El curs de FP de Tècnic/a en producció agroecològica prepara per obtenir productes
agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i
estabilitat del medi així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la
reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental.



CICLES FORMATIUS

Nova oferta de CF a Castellar del Vallès

CFGS Paisatgisme i medi rural

El curs de FP de Tècnic/a en paisatgisme i medi rural prepara per desenvolupar projectes de 
jardins i zones verdes, i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant 
la supervisió de les tasques, la programació i l’organització dels recursos materials i humans 
disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa 
ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat 
alimentària i prevenció de riscos laborals.

Durada 

Dos cursos escolars amb un total de 2.000 hores : 1617 lectives i 383 pràctiques en centre 
de treball.

Places 

30 places.    



CICLES FORMATIUS

CFGS Paisatgisme i medi rural

Requisits d’accés

�Títol de batxillerat
�Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat experimental
�Títol de tècnic/a especialista o superior
�Títol de tècnic del mateix itinerari
�Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a CFGS
�Títol universitari�Títol universitari
�Haver superat COU
�Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys



CICLES FORMATIUS

CFGS Paisatgisme i medi rural

Matèries 

�Botànica agronòmica 99 h
�Gestió i organització del viver 198 h
�Fitopatologia 99 h
�Topografia agrària 99 h
�Maquinària i instal·lacions agroforestals 165 h
�Planificació de cultius 165 h�Planificació de cultius 165 h
�Gestió de cultius 165 h
�Disseny de jardins i restauració del paisatge 198 h
�Conservació de jardins i gespes esportives 198 h
�Projecte de paisatgisme i medi rural 66 h
�Formació i orientació laboral 99 h
�Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
�Formació en centres de treball 383 h



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Certificats de professionalitat

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és
competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les
exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per
desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Especialitats formatives homologades a Castellar del Vallès

� Activitats administratives en la relació amb el client (CP2)� Activitats administratives en la relació amb el client (CP2)
� Activitats de gestió administrativa (CP2)
� Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (CP1)
� Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (CP1)
� Confecció i publicació de pàgines web (CP2)
� Cuiner/a (CP2)



FORMACIÓ OCUPACIONAL
2016-17

Inici/Fi Tipus Administració Especialitat Hores de 
formació Col·lectiu Alumnes Atorgament 

Gener 2016
Juliol 2017

Formació

(CP2) 
Confecció i 
publicació de 
pàgines web 

580

Persones 

14 50.625 €

(CP2) 
Activitats de 
gestió 900 15 61.578 €Gener 2016 Formació

Ocupacional

Generalitat de 
Catalunya

Persones 
desocupades

gestió 
administrativa

900 15 61.578 €Gener 2016
Octubre 2017

(CP1) 
Operacions 
auxiliars de 
serveis 
administratius  
i generals

450 15 30.789 €Febrer 2017
Juny 2017

Juny 2017
Formació
Treball i 
Formació 

RMI

Competències 
digitals 15 Persones 

perceptores 
de RMI

6 540 €
Competències 
lingüístiques 15

Març 2017
Juny 2017

Formació
Treball i 
Formació

MF Nivell 2 
Registres 
comptables 

120

Persones no 
perceptores 

de cap 
prestació

10 5.832 €

2080 60 149.664 €



METALLVALLÈS II 2016-2017

METALLVALLÈS és un projecte emmarcat dins el programa “Ocupació a la indústria” que
neix l’any 2015 amb la voluntat de reactivar el sector metal·lúrgic, un sector de gran
pes (45%) dins la indústria de la nostra àrea i fortament castigat per la crisi econòmica.
Està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Objectius

� Innovar en les polítiques d’ocupació

� Donar resposta adaptada a les veritables necessitats del teixit productiu amb� Donar resposta adaptada a les veritables necessitats del teixit productiu amb
l’objectiu de generar riquesa i ocupació

� Incidir en la col·laboració público-privada

� Millorar la competitivitat empresarial de les empreses metal·lúrgiques

� Millorar la qualificació del personal de les empreses del sector del metall

� Invertir en la formació de les persones expulsades del mercat de treball per facilitar-
los el seu retorn a aquest



METALLVALLÈS II 2016- 2017

Àmbit territorial del projecte

� Els municipis de les entitats executores: Barberà del Vallès, Castellar del
Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès

� Els 23 municipis de la comarca del Vallès Occidental (principalment per les persones
potencials a participar, “persones usuàries”)

� Els dos vallesos (principalment per les empreses potencials a participar, “empreses
participants” per tal de poder donar resposta a les persones que cerquen feina sempre iparticipants” per tal de poder donar resposta a les persones que cerquen feina sempre i
quan en el seu territori més proper no s’hi executi el projecte)



Formació especialitzada per atendre les demandes de les empreses

Ajustatge de motlles i matrius (300 hores)

Formació a mida: Soldadura en SMD (100 hores)

Interpretació de plànols i Control numèric

Soldadura ( 60 hores )

Gestió de la qualitat i prevenció de riscos



99 33

16 68 44



FORMACIÓ OCUPACIONAL
Programes comarcals 2017 



FORMACIÓ OCUPACIONAL
Programes comarcals 2017

Digital & Green Skills Vallès

� Programa de formació innovador impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Eurecat.

� Dirigit a joves menors de 30 anys, amb formació universitària o CFGS que es trobin en situació 
d’atur.

� Programa

Technology & Green Skills (180h)
Competències transversals (60h)
Actitud emprenedora (plataforma d’innovació oberta i co-creació) (100h)

�Municipis

Sabadell, Viladecavalls, Ullastrell, Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del Vallès, Sant 
Cugat del Vallès, Rubí, Ripollet, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Castellar 
del Vallès i Barberà del Vallès.



FORMACIÓ OCUPACIONAL
Programes comarcals 2017 

30 plus

� Programa adreçat a desenvolupar accions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de 
persones de més de 30 anys i atendre a les necessitats de les empreses.

� Ofereix:

Definició del perfil professional
Procés de selecció
FormacióFormació

� Requisits:

Per a les empreses: 

No haver realitzar acomiadaments improcedents o nuls en els darrers 3m.
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.
Assignar un/a tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de 
feina.
Flexibilitzar l’horari laboral per tal de realitzar la formació.

Per a les persones:

Tenir 30 anys o més.
Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat.



TALLER DE COACHING, AUTOCONEIXEMENT, MOTIVACIÓ I RECURSOS 
per un millor posicionament professional

Vols fer créixer els teus recursos i competències pel teu desenvolupament professional? 
Taller de 20 hores impartit per Anna Serraïma (Integral Master Coach)

Dies 22, 24, 27, 29 i 31 de març de 2017- de 9:15 a 13:15 h 

OBJECTIUS 

Un espai de treball i reflexió amb la metodologia del 

coaching, per:

• Millorar l’autoconeixement a nivell personal i 

professional. 

• Reconèixer punts forts i competències.

• Treballar el propi sistema de valors i creences.

• Millorar la comunicació en la recerca de feina.

• Potenciar la motivació i l’acció.

• Resoldre dificultats i desenvolupar competències.



FORMACIÓ CONTÍNUA

Centre de Serveis

Conveni Ajuntament de Sabadell,  Barberà del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès i Castellar del Vallès

� Gamificació i innovació (Sabadell)
10 hores, 2 sessions. 19 i 21 abril

� 10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica (Castellar)
4 hores, 1 sessió. 11 maig4 hores, 1 sessió. 11 maig

� Tècniques exitoses per vendre els teus productes/serveis (Castellar)
20 hores, 4 sessions. 6,8,12,15 juny

�Macrotendències al servei de la innovació (Barberà)
4 hores, 1 sessió. 22 juny

�Crea la teva marca personal i aprèn a difondre-la per internet (Sant Quirze)
8 hores, 2 sessions. 19 i 21 de setembre



FORMACIÓ CONTÍNUA

Centre de Serveis

Conveni Ajuntament de Sabadell,  Barberà del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès i Castellar del Vallès

�Neuro marqueting. La clau de l'èxit en temps de crisi (Barberà) 
20 hores, 4 sessions. 19,24,26,31 octubre

�Economia circular en pimes: com aplicar-la per incrementar el negoci (Sant �Economia circular en pimes: com aplicar-la per incrementar el negoci (Sant 
Quirze) 
10 hores, 2 sessions. 7 i 9 novembre

�Google Adwords Express: Publicitat a la xarxa per a negocis de proximitat 
(Sabadell)
4 hores, 1 sessió. 29 novembre



FORMACIÓ CONTÍNUA

Centre de Serveis

Altres formacions previstes

� Emprenedoria en el sector primari
Mòdul de sensibilització de creació d’empresa a estudiants de jardineria i floristeria i de 
producció agroecològica



FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

El Mirador

Dades setembre 2016 – febrer 2017

Tipologia curs Nom curs Hores Alumnes Cursos
Expressió corporal Pilates 597 150 8
Arts plàstiques i 
manuals

Fes que la teva botiga brilli per 
Nadal 4 23 1

Habilitats socials Grafologia 24 21 3Habilitats socials Grafologia 24 21 3

Idiomes
Conversa en anglès adults 462 137 11
Conversa en francès adults 84 19 2
Conversa en anglès nens 211 81 7

Informàtica i tic

Informàtica 20 8 1
Internet 20 6 1
Ofimàtica 30 9 1
Scratch 54,5 27 2

Noves tecnologies
Stop Motion 8 19 1
Tallers dels invents 6 10 1
Tablet i smartphone 4 13 1

Cuina i gastronomia Cuina de Nadal 12 20 1
Total general 1536,5 543 41



FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

El Mirador

Dades setembre 2016 – febrer 2017

Edat Nombre alumnes
<16 139
16-24 16
25-34 27
35-44 71
45-54 122
55-64 111
>=65 57

TOTAL 543



FORMACIÓ CONTÍNUA

Treballadors/es municipals

Per tipologia de curs - any 2016



FORMACIÓ CONTÍNUA
Treballadors/es municipals 
Per cursos- any 2016

DENOMINACIÓ 
CURS/SEMINARI/TALLER

HORES

Total Accessibilitat. Nova Llei 13/2014 
d'accesibilitat 8,00

Total Actualització normativa comercial 8,00

Total Aplicació pràctica de la mediació en els 
conflictes de consum 20,00

Total Català - La Carta Formal 18,00

Total Cicles de seminaris d'actualització 
jurídica local 28,00

Total Com superar la por a parlar en públic 12,00

DENOMINACIÓ 
CURS/SEMINARI/TALLER

HORES

Total Gestió de projectes 225,00

Total Gestió de residus municipals 16,00

Total Gestió del personal de les brigades 12,00

Total Gestió emocional en l'atenció a la 
ciutadania 20,00

Total Habilitats comunicatives i relacionals en 
la prestació de serveis al ciutadà 48,00

Total Idoneïtats condicionades i ineptuts 
sobrevingudes 5,00

Total IIIa Jornada tècnica de Montesquiu 

DENOMINACIÓ 
CURS/SEMINARI/TALLER

HORES

Total Plans d'autoprotecció: formació d'equips 
actuants en Nivell bàsic en extinció 45,00

Total Prevenció de la legionel·la en 
instal·lacions esportives 5,00

Total Protocol d'orientació a les escoles 
municipals de persones adultes 9,00

Total Proves d'accès als cicles formatius de 
formació 15,00

Total Redacció de documents administratius 308,00

Total Com superar la por a parlar en públic 12,00

Total Coneixença bàsica de la llet i els seus 
derivats 10,00

Total Didàctica dels arxius municipals 4,00

Total Disseny gràfic i material de difusió a les 
biblioteques 12,00

Total Edició d'imatges Gimp/Photoscape 12,00

Total Eines i recursos per explicar contes 8,00

Total Eines i recursos per l'acompanyament 
d'entitats 16,00

Total El marc pressupostari i administratiu de 
la gestió cultural 16,00

Total El nou marc reglamentari d'autoconsum 28,00

Total Espais d'experiències 8,00

Total Estrategies de territori amb marca 20,00

Total Fenòmens físics i químics de l'aigua 
produïts en les instal·lacions 5,00

Total Formació de formadors 20,00

Total Gestió de la formació 16,00

Total IIIa Jornada tècnica de Montesquiu 
2016-Curses i actv.fisicoesportives al medi 
natural 5,00

Total Introducció a la gestió i simplificació de 
la documentació 8,00

Total Introducció de la perspectiva de gènere 
en els processos de selecció 8,00

Total KNKTA'T La participació juvenil i les TIC 18,00

Total La convivència a l'espai públic. Actors i 
experiències 20,00

Total La imatge corporativa en l'atenció a la 
ciutadania 30,00

Total La potenciació de la literatura 8,00

Total La recepció de l' usuari en el marc dels 
Serveis Socials Bàsics 40,00

Total Manipulació higiènica de l'aigua de 
consum humà en abastament 15,00

Total Manteniment d'instal·lacions per a 
conserges 30,00

Total Navegació per internet, cerca efectiva i 
fonts d'informació 4,00

Total Noves fòrmules de contractació artística 
i la gestió dels ingressos en els teatres 
municipals 10,00

Total Planificació i organització personal del 
treball 32,00

Total Règim jurídic de les administracions 
públiques 12,00

Total Resolució de conflictes a l'equip de 
treball 15,00

Total Responsabilitat penal del tècnic/a de 
PRL 3,50

Total Restauració d'ambients aquàtics en 
l'àmbit municipal 16,00

Total Selecció 2.0 10,00

Total Sessió formativa PRL en el lloc de 
treball 208,00

Total Taller d'autoprotecció i suport vital bàsic 5,00

Total Transparència efectiva i governs locals: 
impactes sobre l' organització i els RRHH 1,50

Total Ús professional de les xarxes socials. 
Elaboració d'una pla de comunicació 28,00

Total Wordpress per a la participació 15,00

Total XXIII Fòrum local d'educació 5,00

Total general 1524,00



CONSELL FPO DE 
LA CONCA DEL RIPOLL I LA RIERA DE CALDES

Funcions dels Consells territorials:

� Elevar propostes de millora del model de concertació territorial a la Direcció del SOC

� Fer un informe anual de les diferents estratègies, plans o instruments de planificació 
territorial

� Coordinar iniciatives comunes entre els diferents plans, estratègies i instruments de 
planificació territorial de l’àmbit de cada Consell territorialplanificació territorial de l’àmbit de cada Consell territorial

� Elevar propostes als òrgans rectors del sistema de formació i qualificació 
professionals de Catalunya amb relació a la planificació estratègica, la coordinació i 
l’avaluació de l’FP al territori





LINKS

http://www.vaporllonch.cat/servei-promocio-
economica/noticies/180-metall...

https://digital4circular.com/

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2017/03
/10/25-joves-de-la-comarca-seran-agents-de-
canvi-per-impulsar-l-economia-digital-i-sostenible

LINKS

canvi-per-impulsar-l-economia-digital-i-sostenible


