Informe de l’oferta formativa del Bages
per al curs 2019-2020
Taula de la Formació del Bages

Contingut

1.

INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 4

2.

ESTUDIS UNIVERSITARIS ........................................................................................................ 6

3.

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (Cicles formatius).......................................................... 9

4.

5.

3.1

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà (CFGM) ................................ 9

3.2

Cicles formatius de formació professional de grau superior (CFGS)........................... 10

3.3

Catàleg de l’oferta formativa inicial ............................................................................ 11

3.4

Anàlisi del pes de les modalitats de formació professional ........................................ 14

3.5

Cicles formatius que es realitzen en més d’un centre ................................................ 17

3.6

Centres de formació .................................................................................................... 18

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ .................................................................. 21
4.1

Formació ocupacional per aturats .............................................................................. 21

4.2

Formació contínua ...................................................................................................... 23

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL ................................................................................. 26
5.1

Ensenyaments artístics ................................................................................................ 26

5.1.1

Arts plàstiques i disseny ...................................................................................... 26

5.1.2

Arts escèniques ................................................................................................... 27

5.2

Ensenyaments esportius ............................................................................................. 28

5.3

Ensenyaments d’idiomes estrangers .......................................................................... 30

6. ITINERARIS FORMATIUS PER A JOVES SENSE EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA .............................................................................................................................. 31

7.

6.1

Programes de formació i inserció (PFI) ....................................................................... 31

6.2

Programes de Formació Professional Bàsica............................................................... 33

6.3

Programa d’Itineraris Formatius Específics (IFE) ......................................................... 34

CURSOS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS ............................................................................. 35
7.1

Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà ............................................ 35

7.2

Curs de preparació per a les proves de grau mitjà...................................................... 36

7.3

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (CICS)
36

7.4

Curs de preparació a les proves de CFGS .................................................................... 37
2

7.5
8.

Curs de preparació d’accés a la Universitat ................................................................ 37

ESCOLES D’ADULTS.............................................................................................................. 38
8.1

9.

Cursos de català .......................................................................................................... 39

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA ........................................................................ 41
9.1

UManresa-FUB ............................................................................................................ 41

9.2

EPSEM-UPC. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa ........................... 43

9.3

Fundació Eurecat ......................................................................................................... 45

9.4

Centre de Formació Pràctica (CFP)-Fundació Lacetània ............................................. 46

9.5

Joviat FPintegrada ....................................................................................................... 48

9.6

Fundació EMI Manresa................................................................................................ 49

9.7

CIDET. Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica SL ..................... 50

9.8

IEFE Talent & Training ................................................................................................. 51

9.9

CAE, formació i serveis culturals ................................................................................. 53

9.10

Ajuntament de Manresa ............................................................................................. 55

9.11

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada .................................................................... 58

9.12

Consell Comarcal del Bages......................................................................................... 59

9.13

Escola Agrària de Manresa .......................................................................................... 60

9.14

PIMEC .......................................................................................................................... 61

9.15

Cambra de Comerç de Manresa.................................................................................. 62

9.16

IDFO. Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (UGT) ................ 63

9.17

Unió de Pagesos .......................................................................................................... 64

9.18

Gremi d’electricitat, fontaneria i afins del Bages ........................................................ 64

9.19

CETIM. Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa ...................................... 65

9.20

AMPANS ...................................................................................................................... 66

9.21

Càritas Arxiprestal de Manresa ................................................................................... 67

10.

CONCLUSIONS ................................................................................................................. 68

ANNEX 1. Formació Professional Inicial ...................................................................................... 72
ANNEX 2. Directori de centres formatius del Bages ................................................................... 77

3

1. INTRODUCCIÓ
Aquest informe ha estat elaborat per Carla Puiggrós, AODL del Consell Comarcal del Bages en
el període desembre 2018-desembre 2019. En l’apartat de conclusions ha comptat amb les
aportacions de Isabel Ledesma, cap tècnica de l’Àrea de Desenvolupament comarcal del
Consell Comarcal del Bages.
L’informe s’emmarca dins del programa FormaBages d’impuls a la formació adaptada a la
demanda per una ocupació de qualitat, que té com objectiu principal millorar el
desenvolupament econòmic, la competitivitat empresarial i l’ocupabilitat de les persones així
com la qualitat de les ocupacions de la comarca del Bages, revertint en una major qualitat de
vida de la població del territori. Una de les línies específiques del projecte és la concertació de
l’oferta formativa del Bages que ofereixen entitats públiques i privades de la comarca. En
aquest sentit, la Taula de la Formació del Bages, un òrgan de participació sectorial amb
caràcter consultiu, és l’encarregada de dur a terme els objectius del projecte. Per aquest
motiu, s’ha creat una comissió de treball, formada per les entitats de la comarca que ofereixen
formació, per tal de recollir el ventall de tota l’oferta formativa i així poder elaborar diverses
actuacions i eines de treball.
Aquest informe pretén recollir, analitzar i valorar l’oferta formativa de la comarca, en especial
la formació professional per a les persones de més de 16 anys. En l’informe es recull l’oferta
d’estudis universitaris, de formació professional inicial (cicles formatius), d’ensenyaments
esportius, d’ensenyaments artístics i d’idiomes. Però també es recull tot el ventall de formació
continua adreçada a treballadors/es, empreses i persones en situació d’atur: formació
professional de caràcter ocupacional (FOAP), formació contínua ofertada directament pel
Consorci de Formació Contínua de Catalunya, programes de formació i inserció (PFI) i d’altres
cursos que oferten directament entitats públiques i privades de la comarca. La formació
professional té com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat en un camp professional i
facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva
vida, així com també, contribuir al seu desenvolupament personal i a l’exercici d’una
ciutadania democràtica, afavorint la inclusió i la cohesió social i l’aprenentatge al llarg de la
vida. Comprèn un conjunt de formacions relacionades amb l’ocupació i el teixit productiu del
territori, i actualment donada l’àmplia oferta formativa i, el seu caràcter modular i les seves
facilitats per seguir-la, fan de la FP una opció molt atractiva, amb un alt percentatge d’inserció
laboral.
A més, la formació professional està en contacte permanent amb els diferents sectors
econòmics i intenta respondre a les seves necessitats, motiu pel qual guanya un
reconeixement en tots els països de la Unió Europea i les seves titulacions són cada cop més
demanades. Per aquest motiu, persegueix diferents objectius com ara facilitar l’accés al mercat
laboral a través de l’aprenentatge de professions, requalificar treballadors que es troben a
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l’atur, augmentar els coneixements professionals dins d’un camp concret o especialitzar-se i
possibilitar la reorientació de carreres professionals.
Les dades d’aquest informe sobre la formació professional inicial (cicles de grau mitjà i
superior), ensenyaments esportius, ensenyaments artístics, idiomes i programes de formació i
inserció per al curs 2019-2020, s’han recollit de la web del Departament d’Ensenyament
‘Estudiar a Catalunya’ 1, validada amb la informació del fulletó de la Fira de l’Estudiant 2019 2 i
consultada a 26 de març i 3 d’abril de 2019, respectivament.
0F

1F

Pel que fa a la formació professional ocupacional (FOAP), les dades s’han extret del Servei
d’Ocupació de Catalunya a data 26 de març de 2019, validada pels centres formatius. La resta
de cursos de formació contínua han estat consultats a la pròpia entitat que els ofereix.

1
2

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
https://www.firaestudiant.cat/

5

2. ESTUDIS UNIVERSITARIS
Pel que fa als estudis universitaris al Bages (graus, postgraus i màsters), es realitzen en dues
universitats (UManresa i EPSEM-UPC Manresa). També hi ha l’opció de fer els estudis online a
través de la UOC amb seu a Manresa. El llistat de l’oferta formativa és la següent:

UManresa-FUB
Ciències de la salut
Estudis de grau
Grau en Infermeria
Grau en Logopèdia (semipresencial)
Grau en Podologia
Grau en Fisioteràpia
Doble grau en Podologia i Fisioteràpia
Grau en Medicina
Formació de Postgrau
Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en
Organitzacions de Salut
Postgrau en Disfàgia Orofaríngia
Formació de Màster
Màster en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de
Ciències de la Salut i Socials
Màster en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic
Màster en Reeducació del Sòl Pelvià
Màster en Emergències Extra hospitalàries
Màster en Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Màster en Motricitat Orofacial
Màster en Cirurgia Podològica de l’Avantpeu
Màster per a Infermeria en Sinologia i Patologia Mamària

Ciències socials
Estudis de Grau
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Educació Infantil
Formació de Postgrau
Postgrau en Direcció i Desenvolupament de Recursos Humans
Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat
Postgrau en Comptabilitat i Finances
Postgrau en Fiscalitat i Finances
6

Formació de Màster
Màster en Neuroeducació
Màster en Administració i Direcció d’Empreses (MBA)
Màster en Direcció Comptable, Financera i Tributària

Altres programes acreditats per UManresa 3
2F

Postgrau en Direcció de negocis internacionals asiàtics
Postgrau en Relacions Laborals i Gestió de Persones
Postgrau en Vendes Nacionals i Internacionals
Postgrau en Life Coaching d’Identitat
Postgrau en Executive and Business Coaching
Postgrau en Intel·ligència Emocional
Postgrau en Programació Neurolingüística
Postgrau en Neurocomunicació i Oratòria
Postgrau en Direcció i Gestió Públiques
Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana
Postgrau en Direcció i Gestió d’Empreses Vitivinícoles
Postgrau en Seguretat i Qualitat Assistencial i Legal
Postgrau en Simulació Clínica i Innovació Docent
Postgrau en Gestió Clínica Avançada
Màster en Intel·ligència Emocional i Programació Neurolingüística
Màster Internacional en Business-Life Coaching
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals
Màster en International Business Management (en anglès)
Màster en Logística Integral
Màster en Integral Logístic (en anglès)
Especialització en Direcció de Negocis Internacionals Asiàtics
Màster en Neurocomunicació, Oratòria i Programació Neurolingüística

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. EPSEM-UPC
Estudis de Grau
Grau en Enginyeria d’Automoció
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Grau en Enginyeria Minera
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química

3

Són estudis realitzats en col·laboració amb d’altres centres en què la UManresa acredita i tramita la
titulació, però no gestiona directament. Es realitzen fora de les instal·lacions del centre.
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Formació de Postgrau
Postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials
Formació de Màster
Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals
Màster en Enginyeria de Mines
Formació de Doctorat
Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient

Universitat Oberta de Catalunya
Estudis de Grau
Grau en Criminologia
Grau en Dret
Grau en Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Relacions internacionals
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i de Turisme
Grau en Economia
Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats
Grau en Relacions Laborals i Ocupació
Grau en Ciència de Dades Aplicada
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Multimèdia
Grau en Tecnologies de la Telecomunicació
Grau en Educació Social
Grau en Psicologia
Grau en Turisme
Grau en Arts
Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Grau en Ciències Socials
Grau en Història, Geografia i Història de l’Art (interuniversitari: UOC, UdL)
Grau en Humanitats
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC,
UOC)
Grau en Comunicació
Grau en Disseny i creació digitals
Grau en Informació i documentació
Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)
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Estudis de Postgrau i Màster. Tots els estudis de postgrau i màster es poden trobar al web
www.uoc.edu

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (Cicles formatius)
La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i
proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement
propi de cada sector. Els cicles formatius poden ser de grau mitjà o de grau superior i
s’agrupen en famílies professionals. Tenen una durada de 2.000 hores (excepcionalment,
1.400), organitzades en dos cursos acadèmics, i una part d’aquestes es destina a la formació en
centres de treball.
Molts cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, ofereixen la possibilitat de cursar-los
mitjançant la formació en alternança dual, en què l’alumne rep una part de la formació en el
centre educatiu i una altra part a través d’activitats formatives i productives en empreses.
La realització d’aquests cicles formatius condueix a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa
a tot l'Estat. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic, i amb
la d'un cicle formatiu de grau superior s'obté el títol de tècnic superior.

3.1 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà (CFGM)
Requisits per a l'accés
Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits
següents:









tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial
(PQPI),
haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.
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Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els
permet accedir:




al batxillerat
a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà
al món laboral

3.2 Cicles formatius de formació professional de grau superior (CFGS)
Requisits per a l'accés
Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels
requisits següents:









tenir el títol de batxillerat
tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental
haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
tenir el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle de GS que es vol cursar

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en
què es realitza la prova.
Continuïtat
Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic
superior, que els permet accedir:



a qualsevol estudi universitari oficial de grau
al món laboral
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3.3 Catàleg de l’oferta formativa inicial
Els ensenyaments de formació professional s’agrupen en famílies professionals (24 en total), i
aquestes es distribueixen en cicles formatius de grau mitjà (69 modalitats) i superior (101
modalitats). A continuació, es mostra tota l’oferta formativa de Catalunya 2019-2020 i es
marquen en vermell tots els cicles que s’imparteixen a la comarca del Bages. Els ensenyaments
artístics i esportius s’han analitzat posteriorment de manera separada.
A l’annex 1 d’aquest informe es pot trobar informació desglossada de cada cicle formatiu amb
el centre on s’imparteix.
Taula 1. Classificació dels cicles formatius per famílies professionals de Catalunya i la
comarca del Bages (en vermell) del curs 2019-2020
FAMÍLIES PROFESSIONALS

Activitats físiques i
esportives

Administració i gestió

Agrària

Arts gràfiques

GRAU MITJÀ
Cicles
• Activitats Eqüestres
• Conducció d’Activitats
Fisicoesportives en el Medi Natural
• Conducció d’Activitats
Fisicoesportives en el Medi Natural
(Explotació d’Estacions d’Esquí)
• Gestió Administrativa
• Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic)
• Gestió Administrativa (Àmbit
Sanitari)
• Activitats Eqüestres
• Aprofitament i Conservació del Medi
Natural
• Jardineria i Floristeria
• Producció Agroecològica
• Producció Agroecològica (Producció
Agrícola Ecològica)
• Producció Agropecuària
• Producció Agropecuària (Producció
Agrícola)
• Producció Agropecuària (Producció
Ramadera)
• Impressió Gràfica
• Impressió Gràfica (Converting)
• Postimpressió i Acabats Gràfics
• Preimpressió Digital

Durada
en
hores
2.000

Durada
en
hores

• Condicionament Físic
• Ensenyament i Animació
Socioesportiva

2.000

2.000

• Administració i Finances
• Administració i Finances (Gestor
d’Assegurances)
• Assistència a la Direcció

2.000

2.000

• Gestió Forestal i del Medi Natural
• Paisatgisme i Medi Rural
• Paisatgisme i Medi Rural (Gestió
Agropecuària)
• Ramaderia i Assistència en Sanitat
Animal

2.000

1.400

1.800

2.000

Comerç i màrqueting

• Activitats Comercials
• Activitats Comercials (Logística)
• Activitats Comercials (Moda)
• Comercialització de Productes
Alimentaris

2.000

Edificació i obra civil

• Construcció
• Obres d’Interior, Decoració i
Rehabilitació

2.000

• Instal·lacions de Telecomunicacions
• Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques

2.000

Electricitat i electrònica

GRAU SUPERIOR
Cicles

• Disseny i Edició de Publicacions
Impreses i Multimèdia
• Disseny i Gestió de la Producció
Gràfica
• Comerç Internacional
• Gestió de Vendes i Espais Comercials
• Màrqueting i Publicitat
• Màrqueting i Publicitat (Enològic)
• Màrqueting i Publicitat (Promoció
Turística)
• Transport i Logística
• Organització i Control d’Obres de
Construcció
• Projectes d’Edificació (Rehabilitació i
Restauració)
• Projectes d’Obra Civil
• Automatització i Robòtica Industrial
• Electromedicina Clínica
• Manteniment Electrònic

2.000

2.000

2.000

2.000

11

• Xarxes, Instal·lacions i Estacions de
Tractament d’Aigua

2.000

Fabricació mecànica

• Mecanització
• Mecanització (Manteniment i
Reparació en Rellotgeria)
• Soldadura i Caldereria

2.000

Fusta, moble i suro

• Fusteria i Moble
• Instal·lació i Moblament

2.000

Energia i aigua

Hoteleria i turisme

• Cuina i Gastronomia
• Serveis en Restauració

2.000

Imatge i so

• Vídeo, Discjòquei i So

2.000

• Estètica i Bellesa
• Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

2.000

Indústries alimentàries

• Elaboració de Productes Alimentaris
• Forneria, Pastisseria i Confiteria
• Olis d’Oliva i Vins

2.000

Indústries extractives

• Excavacions i Sondatges
• Excavacions i Sondatges (Operacions
de Maquinària de Construcció)
• Pedra Natural

2.000

Imatge personal

• Sistemes de Telecomunicacions i
Informàtics
• Sistemes Electrotècnics i
Automatitzats
• Sistemes Electrotècnics i
Automatitzats (Instal·lacions
Elèctriques i Comunicacions del Vaixell)
• Eficiència Energètica i Energia Solar
Tèrmica
• Energies Renovables
• Gestió de l’Aigua
• Construccions Metàl·liques
• Disseny en Fabricació Mecànica
• Disseny en Fabricació Mecànica
(desenvolupament virtual de
l’automòbil)
• Òptica d’Ullera
• Programació de la Producció en
Emmotllament de Metalls i Polímers
• Programació de la Producció en
Fabricació Mecànica
• Programació de la Producció en
Fabricació Mecànica (Motlles i Matrius)
• Disseny i Moblament
• Disseny i Moblament (Construccions
Efímeres i Decorats)
• Agències de Viatges i Gestió
d’Esdeveniments
• Direcció de Cuina
• Direcció de Serveis de Restauració
• Gestió d’Allotjaments Turístics
• Guia, Informació i Assistència
Turístiques
• Guia, Informació i Assistència
Turístiques (Animació Turística)
• Animacions en 3D, Jocs i Entorns
Interactius
• Animacions en 3D, Jocs i Entorns
Interactius (Mons Virtuals, Realitat
Augmentada i ‘Gamificació’)
• Il·luminació, Captació i Tractament
de la Imatge
• Producció d’Audiovisuals i
Espectacles
• Realització de Projectes Audiovisuals
i Espectacles
• So per a Audiovisuals i Espectacles
• Assessoria d’Imatge Personal i
Corporativa
• Caracterització i Maquillatge
Professional
• Estètica Integral i Benestar
• Estilisme i Direcció de Perruqueria
• Processos i Qualitat en la Indústria
Alimentària
• Vitivinicultura

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
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Informàtica i
comunicacions

• Sistemes Microinformàtics i Xarxes

• Instal·lacions de Producció de Calor
• Instal·lacions Frigorífiques i de
Instal·lació i manteniment
Climatització
• Manteniment Electromecànic

Maritimopesquera

Química

Sanitat

• Cultius Aqüícoles
• Manteniment i Control de la
Maquinària de Vaixells i Embarcacions
• Navegació i Pesca de Litoral
• Operacions Subaquàtiques i
Hiperbàriques

2.000

• Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa
• Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa (Ciberseguretat)
• Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma
• Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma (Informàtica Aplicada
a la Logística)
• Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma (Videojocs i Oci
Digital)
• Desenvolupament d’Aplicacions Web
• Desenvolupament d’Aplicacions Web
(Bioinformàtica)

2.000

2.000

• Desenvolupaments de Projectes
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
• Manteniment d’Instal·lacions
Tèrmiques i de Fluids
• Mecatrònica Industrial
• Mecatrònica Industrial (Fabricació de
Productes Ceràmics)
• Prevenció de Riscos Professionals

2.000

2.000

• Aqüicultura
• Organització del Manteniment de
Maquinària de Vaixells i Embarcacions
• Transport Marítim i Pesca d’Altura

2.000

• Operacions de Laboratori
• Planta Química
• Planta Química (Productes
Farmacèutics i Cosmètics)

2.000

• Cures Auxiliars d’Infermeria
• Emergències Sanitàries
• Farmàcia i Parafarmàcia

1.400
2.000
2.000

Seguretat i medi ambient

• Fabricació de Productes
Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
• Laboratori d’Anàlisi i de Control de
Qualitat
• Química Ambiental
• Química Industrial
• Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
• Audiologia Protètica
• Dietètica
• Documentació i Administració
Sanitàries
• Documentació i Administració
Sanitàries (Gestió de Dades)
• Higiene Bucodental
• Imatge per al Diagnòstic i Medicina
Nuclear
• Laboratori Clínic i Biomèdic
• Laboratori Clínic i Biomèdic (Recerca)
• Ortopròtesi i Producte de Suport
• Pròtesis Dentals
• Radioteràpia i Dosimetria
• Salut Ambiental

2.000

• Educació i Control Ambiental

2.000

2.000

2.000

Serveis socioculturals
i a la comunitat

• Atenció a Persones en Situació de
Dependència

2.000

• Animació Sociocultural i Turística
• Educació Infantil
• Integració Social
• Mediació Comunicativa
• Promoció d’Igualtat de Gènere

Tèxtil, confecció i pell

• Confecció i Moda
• Fabricació i Ennobliment de
Productes Tèxtils
• Fabricació i Ennobliment de
Productes Tèxtils (Gèneres de Punt)

2.000

• Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
• Patronatge i Moda
• Vestuari a Mida i per a Espectacles

2.000
1.400
2.000

2.000
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Transport i manteniment
de vehicles

• Carrosseria
• Conducció de Vehicles de Transport
per Carretera
• Electromecànica de Maquinària
• Electromecànica de Vehicles
Automòbils
• Manteniment d’Embarcacions
d’Esbarjo
• Manteniment de Material Rodant
Ferroviari
• Manteniment d’estructures de fusta i
mobiliari d’embarcacions d’esbarjo

• Automoció
• Manteniment Aeromecànic d’Avions
amb Motor de Turbina

2.000

2.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

3.4 Anàlisi del pes de les modalitats de formació professional
A banda de poder identificar, a través de l’anterior taula, quins cicles s’imparteixen a la
comarca en relació amb Catalunya és important poder establir quina rellevància obté cada
família professional dins la comarca.
Taula 2. Nombre de modalitats de Formació Professional Inicial (cicles formatius) que
s’imparteixen per al curs 2019-2020 a Catalunya i al Bages.
Curs 2019-2020

Catalunya

Bages

%

Cicles formatius de grau mitjà

69

26

37,7%

Cicles formatius de grau superior

101

31

30,7%

TOTAL

170

57

33,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

A Catalunya, per al curs 2019-2020, s’ofereixen un total de 170 cicles formatius, 69 de grau
mitjà i 101 de grau superior.
Pel que fa a la comarca del Bages, s’imparteix una tercera part del total de modalitats de cicles
formatius de Catalunya (57), repartits en 26 de grau mitjà i 31 de grau superior. Per tant, tot i
l’àmplia oferta de què disposa la comarca, encara resta marge per incorporar noves propostes
formatives.
A partir de la classificació per famílies professionals i del nombre de cicles que s’imparteixen al
Bages, es mostra el pes de cada tipologia en la taula següent:
Taula 3. Classificació dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS) en famílies
professionals que s’imparteixen a la comarca del Bages per al curs 2019-2020. 4
En vermell les famílies professionals de les quals no s’ofereix cap cicle formatiu.
3F

En

4

En aquesta taula, si es realitza el mateix cicle formatiu, duplicat, en diversos centres o en el mateix
centre es comptabilitzaran per separat.
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CFGM

CFGS

N

N

N

%

1 Activitats físiques i esportives

2

4

6

6,1%

2 Administració i gestió

3

7

10

10,1%

3 Agrària

1

1

2

2,0%

4 Arts gràfiques

0

0

0

0,0%

5 Comerç i màrqueting

3

5

8

8,1%

6 Edificació i obra civil

1

1

2

2,0%

7 Electricitat i electrònica

2

4

6

6,1%

8 Energia i aigua

0

0

0

0,0%

9 Fabricació mecànica

1

2

3

3,0%

10 Fusta, moble i suro

1

1

2

2,0%

11 Hoteleria i turisme

2

2

4

4,0%

12 Imatge i so

0

0

0

0,0%

13 Imatge personal

4

0

4

4,0%

14 Indústria alimentàries

1

0

1

1,0%

15 Indústries extractives

1

0

1

1,0%

16 Informàtica i comunicacions

5

11

16

16,2%

17 Instal·lació i manteniment

2

1

3

3,0%

18 Maritimopesquera

0

0

0

0,0%

19 Química

0

0

0

0,0%

20 Sanitat

6

6

12

12,1%

21 Seguretat i medi ambient

0

0

0

0,0%

22 Serveis socioculturals i a la comunitat

3

11

14

14,1%

23 Tèxtil, confecció i pell

1

0

1

1,0%

24 Transport i manteniment de vehicles

3

1

4

4,0%

42

57

99

100,0%

Famílies professionals

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Com mostra la taula anterior, a la comarca del Bages es realitzen un total de 99 línies de
Formació Professional, 42 de grau mitjà i 57 de grau superior, tenint en compte que alguns
cicles es repeteixen en diversos centres per la gran demanda que tenen, tals com
administració i finances, atenció a les persones en situació de dependència, cures auxiliars
d’infermeria, o el cicle de sistemes microinformàtics i xarxes. Si els analitzem conjuntament,
trobem ombrejats en taronja les 4 famílies professionals que tenen més rellevància (amb un
pes de més d’un 10% sobre el total dels cicles) i que són informàtica i comunicacions, serveis
socioculturals i a la comunitat, sanitat i administració i gestió.
D’altra banda, hi ha 6 àmbits professionals que no s’ofereixen a la comarca i que es troben
marcats en vermell (arts gràfiques, energia i aigua, imatge i so, marítimopesquera, química i
seguretat i medi ambient). Tanmateix, cal tenir present que en relació al primer àmbit, les arts
gràfiques, la comarca sí que desenvolupa alguns ensenyaments artístics que es definiran en el
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punt 7 d’aquest document. Cal destacar, també, que 4 famílies professionals només disposen
de cicles formatius mitjans, i per tant, no hi ha continuïtat a un cicle superior. Aquests àmbits
estan marcats en gris a la taula i són imatge personal, indústria alimentària, indústria
extractiva i tèxtil, confecció i pell.
Per visualitzar l’oferta en famílies professionals de la comarca, a continuació es mostra un
gràfic de barres amb l’objectiu de valorar el pes de cada branca formativa. Aquest gràfic també
identifica els cicles que es fan en una modalitat dual (consulteu amb més detall a l’Annex 1)
que aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les
empreses, en el procés formatiu dels alumnes. L'alumne rep part de la formació en el centre
de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives
en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar,
mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.
Gràfic 1. Pes de les famílies formatives i en modalitat dual que s’ofereixen a la comarca del
Bages per al curs 2019-2020, en percentatges.
FP

FP Dual

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Així, com ja hem explicat anteriorment, més de la meitat dels cicles formatius que s’ofereixen a
la comarca s’implementen en l’àmbit de la informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i
a la comunitat, sanitat i administració i gestió. El gràfic mostra que la formació dual comença a
prendre cada cop més força sobretot en determinades famílies professionals, amb un total de
24 cicles en modalitat dual, però encara hi ha especialitats, al Bages, que no disposen
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d’aquesta opció com informàtica i comunicacions, imatge personal, hoteleria i turisme, agrària
i indústria alimentària.

3.5 Cicles formatius que es realitzen en més d’un centre
Com ja hem comentat anteriorment, alguns dels cicles formatius que s’imparteixen a la
comarca estan duplicats en diversos centres, o bé, en un mateix centre. A continuació, es
mostraran els cicles que podem trobar repetits al Bages.
Taula 4. Cicles formatius de grau mitjà i superior que es realitzen en més d’un centre a la
comarca del Bages.
CICLES DE GRAU MITJÀ DUPLICATS
Administració i gestió
Gestió administrativa

CICLES DE GRAU SUPERIOR DUPLICATS
Activitats físiques i esportives
Condicionament físic
Ensenyament i animació socioesportiva

Comerç i màrqueting
Activitats comercials

Administració i gestió
Administració i finances

Informàtica i comunicacions
Sistemes microinformàtics i xarxes

Comerç i màrqueting
Gestió de vendes i espais comercials

Instal·lació i manteniment

Màrqueting i publicitat

Manteniment electromecànic
Electricitat i electrònica
Sanitat

Automatització i robòtica industrial

Cures auxiliars d’infermeria
Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a les persones en situació de
dependència

Informàtica i comunicacions
Administració de sistemes informàtics en
xarxa
Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions web
Sanitat
Laboratori clínic i biomèdic
Serveis socioculturals i a la comunitat
Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant
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Tal com mostra la taula, actualment trobem duplicitats en 6 cicles formatius de grau mitjà i 13
de grau superior a la comarca. A l’annex 1 es poden consultar tots els centres on s’imparteixen
aquestes cicles.

3.6 Centres de formació
Un cop analitzada l’oferta formativa del Bages en relació a la formació professional inicial, a
continuació es llisten els centres formatius on s’ofereixen les diverses especialitats i el
municipi on es localitzen.
Taula 5. Centres de formació on s’imparteix les diferents especialitats de formació
professional inicial (cicles formatius) de la comarca del Bages per al curs 2019-2020
FAMÍLIES PROFESSIONALS
Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Agrària
Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústria alimentàries
Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

CENTRE FORMATIU
Institut Quercus
Joviat FPintegrada
Campus Professional UManresa
Joviat FPintegrada
Escola Montserrat
Institut Lacetània
UOC-Jesuïtes Educació
Escola Agrària de Manresa
Joviat FPintegrada
Escola Montserrat
Institut Gerbert d'Aurillac
Institut Guillem Catà
Joviat FPintegrada
UOC-Jesuïtes Educació
Institut Castellet
Institut Lacetània
Escola Diocesana de Navàs
Institut Lacetània
Institut Lacetània
Institut Guillem Catà
Joviat FPintegrada
Institut Guillem Catà
Joviat FPintegrada
Institut Mig-Món
Escola Diocesana de Navàs
Institut Castellet
Institut Lacetània
Joviat FPintegrada
UOC-Jesuïtes Educació
Escola Diocesana de Navàs

MUNICIPI
Sant Joan de Vilatorrada
Manresa
Manresa
Manresa
Sant Vicenç de Castellet
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Sant Vicenç de Castellet
Sant Fruitós de Bages
Manresa
Manresa
Manresa
Sant Vicenç de Castellet
Manresa
Navàs
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Súria
Navàs
Sant Vicenç de Castellet
Manresa
Manresa
Manresa
Navàs
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Manresa
Institut Lacetània
Manresa
Campus Professional UManresa
Navàs
Escola Diocesana de Navàs
Sanitat
Manresa
Institut Guillem Catà
Manresa
Joviat FPintegrada
Seguretat i medi ambient
Manresa
Campus Professional UManresa
Navàs
Escola Diocesana de Navàs
Sant Vicenç de Castellet
Escola Montserrat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Manresa
FEDAC-Manresa
Manresa
Institut Guillem Catà
Manresa
UOC-Jesuïtes Educació
Manresa
Tèxtil, confecció i pell
Institut Guillem Catà
Manresa
Institut Lacetània
Transport i manteniment de vehicles
Sallent
Institut Llobregat
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant
Maritimopesquera
Química

A partir de la taula, podem classificar les famílies professionals amb oferta formativa en 3
grups diferents en funció del GRAU D’EXCLUSIVITAT que assoleixen els centres alhora d’oferir
les especialitats. En un primer grup, trobem les famílies que s’imparteixen en 1 sol centre de la
comarca, mostrant així una exclusivitat clara, per part d’aquests centres, en determinades
especialitats. Alguns exemples són l’Institut Lacetània amb fabricació mecànica; l’Institut
Guillem Catà amb imatge personal, fusta, mobles i suro i tèxtil, confecció i pell; Joviat
FPIntegrada amb hoteleria i turisme i indústria alimentària; i l’Institut Mig Món amb indústries
extractives.
Un segon grup, agruparia les famílies professionals que comparteixen l’exclusivitat amb 2
centres de la comarca, però que es localitzen en municipis diferents. Així, per exemple,
activitats físiques i esportives, agrària, educació i obra civil, electricitat i electrònica, instal·lació
i manteniment i transport i manteniment de vehicles s’imparteixen en dos centres diferents.
I per últim, un tercer grup que aplegaria les famílies professionals amb més varietat de
centres que imparteixen l’especialització (un mínim de 4 en tots els casos). Aquests són
administració i gestió, comerç i màrqueting, informàtica i comunicacions, sanitat i serveis
socioculturals i a la comunitat.
A banda de la classificació en aquests 3 grups, una altra de les particularitats que es poden
deduir de la taula és el GRAU D’ESPECIALITZACIÓ que assumeixen alguns centres de la
comarca impartint solament cicles d’una família formativa. Així, destaquem l’Institut Quercus
especialitzat en activitats físiques i esportives; l’Escola Agrària de Manresa especialitzada en
ensenyaments agraris; i l’Institut Mig Món oferint estudis en la indústria extractiva.
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Si es vol consultar informació més específica dels diversos cicles formatius que s’imparteixen
en cada centre, es pot consultar l’Annex 1.
Pel que fa a la distribució territorial comarcal de la formació professional inicial, en l’anterior
taula es mostra on es situa cada centre segons famílies professionals, i s’observa que
majoritàriament es troben centralitzats a Manresa.
En relació al nombre de cicles formatius que s’imparteix en cada municipi del Bages, la següent
taula mostra el volum d’aquests per territori.
Taula 6. Nombre de cicles formatius que s’imparteixen en cada municipi de la comarca del
Bages.

Municipi
Manresa
Navàs
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Súria
No presencial

Nº cicles formatius

%

66
12
1
1
2
11
1
22
116

56,90%
10,34%
0,86%
0,86%
1,72%
9,48%
0,86%
18,97%
100,0%

Com es mostra a la taula, gairebé el 60% dels cicles formatius de la comarca es realitzen a
Manresa, seguit de Navàs i Sant Vicenç de Castellet, amb un 1% i 9% dels cicles,
respectivament. A Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Súria es disposa d’1
a 2 cicles molt especialitzats (activitats físiques, enologia, indústria extractiva...), i en la resta
de municipis, no hi ha possibilitat d’estudiar cicles formatius.

20

4. FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
Els cursos de formació professional ocupacional estan dirigits a persones en actiu o situació
d'atur. Són programes formatius teòric-pràctics que tenen com a finalitat millorar la
qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el
perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.
Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors
econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en
empreses catalanes o de l'estranger.
Aquestes accions es porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional
(CIFO) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i dels centres col·laboradors en
matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.
En l’àmbit de la formació professional ocupacional podem trobar dos tipus de formació:

4.1 Formació ocupacional per aturats
La formació professional per a l'ocupació per a treballadors desocupats s’adreça als/a les
treballadors/es en situació d’atur, per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament
amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres
mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la
seva vida laboral. Aquesta formació normalment està subvencionada pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i està encaminada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.
En aquest espai s’analitzaran els cursos del programa de formació d'oferta en àrees prioritàries
(FOAP) en la qual s’ofereix a les persones en actiu, preferentment en situació d’atur i
demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les
necessitats del mercat laboral. El SOC obre anualment una convocatòria de subvencions en
aquest marc per dur a terme accions formatives adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades. Una de les característiques distintives de la convocatòria és
que l’oferta formativa es territorialitza i, d’aquesta manera, cada centre pot sol·licitar
subvencions per dur a terme les accions formatives en les especialitats escollides en funció de
la priorització que s’hagi determinat a la seva comarca.
El SOC determina quina és l’oferta prioritària en cada comarca en relació amb les dades de la
Secretaria Tècnica del SOC i de l’Observatori del Treball i del Model Productiu, així com també
les especialitats relacionades amb les ocupacions millors situades en el mercat de treball de
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Catalunya segons “L’informe de prospecció i detecció de necessitats formatives” del SEPE 5,
com també les aportacions dels agents representats en el Consell de Direcció, els Serveis
Territorials i els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO).
4F

Les entitats beneficiàries de les subvencions poden ser les constituïdes legalment i amb
establiment operatiu a Catalunya següents:




Les entitats de formació inscrites o acreditades, en l'especialitat sol·licitada en el
corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació o
en procés d'alta.
Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o
vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de
l'ocupació.

Les dades que es mostraran a la següent taula han estat facilitades pel SOC i fan referència a
les especialitats atorgades per a la convocatòria FOAP 2018, impartides al llarg del 2019 al
Bages. Es tracta d’un total de 33 cursos classificats per família professional i centre on
s’imparteix.
Taula 7. Especialitats atorgades a centres formatius del Bages en la convocatòria FOAP 2018
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
FAMÍLIES PROFESSIONALS
Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

POSSIBILITATS FORMATIVES

CENTRE

• Guia per itineraris de mitja i llarga muntanya

Fundació Joviat

• Activitats de gestió administrativa

CIDET

• Operacions auxiliars de serveis administratius i
generals

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

• Operacions auxiliars de serveis administratius i
generals

Fundació EMI

• Activitats auxiliars de magatzem

Fundació AMPANS

• Activitats auxiliars de magatzem

Fundació EMI

• Auxiliar en muntatge elèctric i electrònic

Fundació EMI

• Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques
de baixa tensió

Escola Diocesana de Navàs

• Mecanització per arrencament de ferritja

Escola Diocesana de Navàs

• Mecanització per arrencament de ferritja

Fundació Lacetània-CFP

• Muntatge béns d'equip i maquinària industrial

Fundació Lacetània-CFP

• Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

Escola Diocesana de Navàs

• Cuina
Hoteleria i turisme

• Operacions bàsiques de cuina
• Operacions bàsiques de pastisseria

Fundació Joviat

• Operacions bàsiques de restaurant

5

Aquest informe es pot trobar en el següent enllaç: https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-elsepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercadotrabajo/informe-prospeccion-deteccion-necesidades-formativas-2018.html
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• Serveis de restaurant
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

• Perruqueria

Valgón Belleza

• Pastisseria i confiteria

Fundació Joviat

• Sistemes microinformàtics

CIDET

• Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes
• Trasllat sanitari

Fundació Joviat
Fundació Joviat

• Anglès (A1)

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

• Anglès (A2)

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

• Anglès (B1)

CIDET

• Atenció sociosanitària a persones al domicili

Fundació Joviat

• Atenció sociosanitària a persones al domicili

Escola Diocesana de Navàs

• Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials

Fundació AMPANS

• Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials

Fundació Joviat

• Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials

Residència l'Onada

• Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i
juvenil

CAE, Formació i serveis
socioculturals

• Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Fundació AMPANS

• Serveis auxiliars de neteja (discapacitats)

Fundació AMPANS

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel SOC

4.2 Formació contínua
La formació contínua per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que
atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats
d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i
desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici
qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. En aquest marc
diferenciem la formació contínua d´oferta, gestionada pel Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya (CONFORCAT), i la formació contínua de demanda, gestionada per Universitats,
entitats, fundacions i empreses privades (formació programada). En aquest espai es mostrarà
la formació del CONFORCAT , mentre que la resta s’establirà en l’apartat 9 d’aquest informe.
La formació subvencionada pel Consorci de Formació Contínua ha d'atendre les necessitats no
cobertes per la formació programada de les empreses i s'ha de desenvolupar de manera
complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions
formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les
específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També
ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les
competències adquirides per l’experiència laboral.
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Programes de formació de caràcter transversal: Estan constituïts per accions
formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de
l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir
l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.
Programes de formació de caràcter sectorial: Estan constituïts per accions formatives
dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar
formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats
específiques de formació del mateix.
Programes de qualificació i reconeixement professional: Fan referència als processos
que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per l’experiència
laboral, els processos d’acreditació de competències.

El Consorci disposa d’un catàleg d’accions formatives classificat en especialitats sectorials i
transversals 6, que s’ofereix als centres que compleixen els requisits d’homologació. Les
possibles entitats beneficiàries són les que escullen la formació més adient i, per tant, la
formació impartida resta supeditada al que demanen els centres formatius.
5F

A continuació, es llistaran els cursos de formació contínua previstos pel Consorci consultats i
descarregats a 17 de juliol. Els anteriors a aquesta data no es trobaven disponibles. En el
moment de la consulta, es preveien 18 cursos diferents de formació contínua d’oferta fins a
finals d’any.
Taula 8. Previsió dels cursos del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del segon
semestre del 2019 que s’imparteixen al Bages.
FAMÍLIES PROFESSIONALS

POSSIBILITATS FORMATIVES

CENTRE

• Gestió del temps

PIME CONEIXEMENT, S.L.

• Lideratge d'equips

Associació catalana de recursos assistencials

• Eines de coaching nivell 2

PIME CONEIXEMENT, S.L.

• Mindfulness

Associació catalana de recursos assistencials

• Pla de màrqueting per a dispositius mòbils

PIME CONEIXEMENT, S.L.

• Aparadorisme

PIME CONEIXEMENT, S.L.

• Operació de carretons Norma Renovació
UNE 58451

PIME CONEIXEMENT, S.L.

Edificació i obra civil

• Interpretació de plànols

Patronal Metal·lúrgica

Fabricació mecànica

• CNC Fresador

Patronal Metal·lúrgica

• Fotografia digital i tractament d'imatges

IDFO

• Manipulació d'aliments

PIME CONEIXEMENT, S.L

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Imatge i so
Indústries alimentàries

6

https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/catalegdespecialitats/
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Informàtica i comunicacions

• Autocad 2D

PIME CONEIXEMENT, S.L

• MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell
inicial

Fundació per a la formació i l’estudi Paco
Puerto
Associació empresarial de l'Hospitalet i el
Baix Llobregat

• Fabricació additiva per impressió 3D

Serveis socioculturals i a la
comunitat

Transport i manteniment de
vehicles

• Anglès B.1.C

Associació empresarial de l'Hospitalet i el
Baix Llobregat

• Intermediate English Conversation

PIME CONEIXEMENT, S.L

• Gestió de l’estrès

Associació catalana de recursos assistencials

• Transport per carretera

IDFO

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Com ja hem comentat, a banda de la formació que ofereix el Consorci, també existeix un ampli
ventall de cursos de formació contínua de demanda subvencionada per altres entitats i que no
els gestiona el Consorci. Aquests cursos es llistaran en l’apartat 9 d’aquest document.

25

5. ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
5.1 Ensenyaments artístics
5.1.1 Arts plàstiques i disseny
Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny comprenen el conjunt d'accions
formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions
relacionades amb el disseny, les arts aplicades i els oficis artístics; permeten l'accés a
l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica, així com l'actualització i
l’ampliació de les competències professionals i personals al llarg de la vida.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. Tenen una durada d’entre 950 i 2.000
hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un
centre educatiu i una altra, a la pràctica en l’empresa.
Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de
grau superior, el de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent.
A la següent taula es mostra tota l’oferta d’ensenyaments artístics i els que s’ofereixen al
Bages marcats en vermell.
Taula 9. Ensenyaments artístics: arts plàstiques i disseny
GRAU MITJÀ
Cicles

FAMÍLIES PROFESSIONALS
Art floral
Arts aplicades a la
indumentària

• Floristeria
• Artesania en Complements de Cuir

Arts aplicades al llibre

• Serigrafia Artística

Arts aplicades al mur

• Revestiments Murals

Ceràmica artística

• Decoració Ceràmica
• Terrisseria

Durada
GRAU SUPERIOR
en
Cicles
hores
1.600 • Art Floral
1.600

Durada
en
hores
1.950

• Estilisme d’Indumentària

1.875

• Enquadernació Artística
• Gravat i Tècniques d’Estampació

1.800
1.950

1.600

• Arts Aplicades al Mur

1.800

1.600

• Ceràmica Artística
• Modelisme i Matriceria Ceràmica
• Modelisme i Matriceria Ceràmica per
la Indústria Alimentària

2.000

950
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Comunicació gràfica i
audiovisual

• Assistència al Producte Gràfic Imprès
• Assistència al Producte Gràfic Imprès
i Assistent de Fotografia
• Assistència al Producte Gràfic
Interactiu

1.600

Disseny d’interiors

• Mobiliari
• Modelisme i Maquetisme
• Modelisme Industrial

Disseny industrial

Escultura

Esmalts artístics
Joieria d’art

• Animació
• Animació en Videojocs i Entorns
Virtuals
• Còmic
• Fotografia
• Gràfica Audiovisual
• Gràfica Audiovisual en Infografia 3D
• Gràfica Impresa
• Gràfica Interactiva
• Gràfica Interactiva en Espais
Interactius
• Gràfica Interactiva en Realitat Virtual
i Realitat Augmentada
• Gràfica Publicitària
• Il·lustració
• Aparadorisme
• Arquitectura Efímera
• Elements de Jardí
• Moblament
• Projectes i Direcció d’Obres de
Decoració

2.000

1.950

1.900

• Forja Artística
• Reproduccions Artístiques en Fusta
• Reproduccions Artístiques en Fusta
per la Creació d’Objecte i Moble

1.600

• Esmaltatge sobre Metalls

1.600

• Escultura Aplicada a l’Espectacle
• Fosa Artística
• Motlles i Reproduccions
Escultòriques
• Tècniques Escultòriques
• Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls

• Procediments de Joieria Artística

1.600

• Joieria Artística

1.950

• Art Tèxtil
• Brodats i Rebosters
• Estampacions i Tintatges Artístics
• Puntes Artístiques

1.950

Tèxtils artístics

2.000

1.950

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Com mostra la taula anterior, al Bages només s’ofereixen tres especialitats d’arts plàstiques i
disseny, que són assistència al producte gràfic imprès (de grau mitjà), la serigrafia artística (de
grau mitjà) i il·lustració (de grau superior). Els tres es realitzen a l’Escola d’Art de Manresa.

5.1.2 Arts escèniques
Els ensenyaments professionals d'arts escèniques són títols propis de la Generalitat i
comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat
de diverses professions de les arts del circ i l'actuació teatral. Permeten l'accés a l'ocupació i la
participació activa en la vida social, cultural i econòmica, així com l'actualització i l'ampliació de
les competències professionals i personals al llarg de la vida.
En l’àmbit teatral, el cicle de grau superior de tècniques d’actuació teatral consta de 2.000
hores de formació. L’àmbit del circ s’estructura en grau mitjà (Animació en circ) i grau superior
(Arts del circ) tots dos de 2.000 hores de formació. Les tècniques de direcció coral són un cicle
de grau superior de 1.425 hores. Aquests cicles no tenen efectes acadèmics.
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Taula 10. Ensenyaments artístics: arts escèniques (títols propis de Catalunya)
GRAU MITJÀ
Cicles

FAMÍLIES PROFESSIONALS
Circ

• Animació en Circ

Durada
GRAU SUPERIOR
en
Cicles
hores
2.000 • Arts del Circ

Durada
en
hores
2.000

Teatre

• Tècniques d’Actuació Teatral

2.000

Música

• Tècniques de Direcció Coral

1.425

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Tal com mostra la taula, a la comarca del Bages només s’imparteix l’especialitat de tècniques
d’actuació teatral en l’àmbit de les arts escèniques que realitza l’Escola d’Arts Escèniques de
Manresa (EAEManresa).

5.2 Ensenyaments esportius
Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la
modalitat i especialitat cursada. Proporcionen les competències necessàries per a
l’ensenyament i l’entrenament de la disciplina esportiva, la coordinació i organització
d’esdeveniments, de competicions i el perfeccionament tècnic en les diferents etapes
d’iniciació, de tecnificació i d’alt rendiment de la modalitat esportiva. S'organitzen en cicles de
grau mitjà o de grau superior i tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o
dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una
altra part a la formació pràctica en centres de treball del sector esportiu. Amb la superació
d'un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de
tècnic superior esportiu en l'especialitat corresponent.
Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic esportiu en la modalitat esportiva
corresponent a la que es vol accedir i els requisits acadèmics de títol de batxillerat o
equivalent. Amb la superació d’un cicle de tècnic esportiu superior, s’obté el títol de tècnic
esportiu superior en l’especialitat corresponent.
A continuació, es mostra una taula amb tota l’oferta d’ensenyaments esportius de la comarca
marcats en vermell.
Taula 11. Ensenyaments esportius
GRAU MITJÀ
Cicles

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Durada
GRAU SUPERIOR
en
Cicles
hores
1.005 • Atletisme

Atletisme

• Atletisme

Bàsquet

• Bàsquet

1.005

• Busseig Esportiu amb Escafandre
Autònom

1.125

• Esgrima

1.005

• Espeleologia

1.140

• Esquí Alpí

1.085

Busseig esportiu amb
escafandre autònom
Esgrima
Espeleologia
Esports d’hivern

Durada
en
hores
795

• Bàsquet

755

• Esgrima

780

• Esquí Alpí

930
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Esports de muntanya i
escalada

Futbol i futbol sala
Handbol

Hípica

Judo i defensa personal
Piragüisme
Salvament i socorrisme
Vela

• Esquí de Fons

1.015

• Esquí de Fons

855

• Surf de Neu

1.045

• Surf de Neu

795

• Alta Muntanya
• Descens de Barrancs
• Escalada
• Muntanya Mitjana

1.100
975
1.050
975

• Alta Muntanya
• Escalada
• Esquí de Muntanya

755
755
755

• Futbol
• Futbol Sala

1.020
975

• Futbol
• Futbol Sala

875
830

• Handbol

750

• Handbol
• Disciplines Hípiques de Resistència,
Orientació i Turisme Eqüestre
• Disciplines Hípiques de Salt, Doma i
Concurs Complet

950
1.280
1.450

• Hípica

1.150

• Judo i Defensa Personal
• Piragüisme en Aigües Braves
• Piragüisme en Aigües Tranquil·les
• Piragüisme Recreatiu en Aigües
Braves
• Salvament i Socorrisme

1.540

• Judo i Defensa Personal

1.135

1.180
1.050
1.370

• Piragüisme en Aigües Braves
• Piragüisme en Aigües Tranquil·les

755
755

1.155

• Salvament i Socorrisme

875

• Vela amb Aparell Fix
• Vela amb Aparell Lliure

1.100
1.100

• Vela amb Aparell Fix
• Vela amb Aparell Lliure

750
750

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Pel que fa a l’anàlisi de l’oferta esportiva de la comarca del Bages, s’hi realitzen un total de 31
cicles distribuïts en els àmbits que es mostren a la següent taula.
Taula 12. Classificació dels cicles formatius de grau mitjà i superior dels ensenyaments
esportius que s’ofereixen a la comarca del Bages.
CFGM

CFGS

N

N

N

%

Atletisme

1

1

2

7,41%

Bàsquet

1

1

2

7,41%

Busseig esportiu amb escafandre autònom

0

0

0

0,0%

Esgrima

0

0

0

0,0%

Espeleologia

0

0

0

0,0%

Esports d'hivern

3

3

6

22,22%

Esports de muntanya i escalada

4

3

7

25,93%

Futbol i futbol sala

0

2

2

7,41%

Handbol

1

1

2

7,41%

Hípica

2

1

3

11,11%

Judo i defensa personal

1

0

2

3,70%

Piragüisme

0

0

0

0,0%

Salvament i socorrisme

1

1

2

7,41%

Vela

0

0

0

0,0%

14

13
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100,0%

Ensenyaments esportius

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant
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Destaquen 4 especialitats (hípica, esports d’hivern, esports de muntanya i escalada,) que es
distribueixen en cicles mitjans i superiors en tots els àmbits amb més d’un 10% dels cursos dels
ensenyaments esportius. Tanmateix, hi ha especialitats que no tenen oferta a la comarca i que
es troben marcades en vermell (busseig esportiu amb escafandre autònom, esgrima,
espeleologia, piragüisme i vela).

5.3 Ensenyaments d’idiomes estrangers
Els estudis d’idiomes comptabilitzats en aquest informe són els idiomes estrangers destinats a
l’obtenció de nivells oficials del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
Els cursos s'adrecen a majors de 16 anys que vulguin millorar el seu nivell de coneixement
d'idiomes. És una oferta orientada a les necessitats reals d'un públic adult.
Taula 13. Ensenyaments d’idiomes
ENSENYAMENTS D'IDIOMES

CENTRES

EOI Manresa
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
EOI Manresa
CFA Jacint Carrió
CNFPA Sant Joan de Vilatorrada
Anglès
IOC
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
UOC
Italià
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
Japonès
UOC
EOI Manresa
Francès
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
UOC
Rus
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
Umanresa-FUB (servei d'idiomes)
Xinès
UOC
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Fira de l’Estudiant
Alemany

Aquest informe no recull l’oferta formativa en ensenyaments d’idiomes estrangers que
ofereixen centres privats ubicats a Manresa i a altres poblacions de la comarca.
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6. ITINERARIS FORMATIUS PER A JOVES SENSE EL GRADUAT EN
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Quan un jove surt de l’institut de secundària sense el graduat, té tres possibilitats davant seu,
que es poden convertir en tres itineraris diferenciats: deixar d’estudiar i entrar al mercat de
treball, amb èxit o sense; anar a un programa de formació i inserció (PFI), de formació
professional bàsica (FPB) o d’itineraris formatius específics (IFE) adreçats a alumnes amb
discapacitat intel·lectual moderada o lleu; o bé presentar-se a les proves d’accés als CFGM.
El primer, de fet, és la fi de l’itinerari formatiu, si més no de continuïtat. La segona opció és el
desplegament d’un seguit de programes específics destinats a aquest col·lectiu per ajudar a la
seva reinserció formativa i laboral. Finalment, la tercera opció és preparar les proves d’accés
als CFGM. Aquestes proves estaven pensades per als treballadors en actiu que volien validar la
seva experiència i millorar les seves perspectives de promoció amb una titulació oficial. Però, a
la pràctica, s’han convertit en una segona oportunitat per als joves que no han obtingut el
graduat d’ESO.
En aquest apartat es descriuran els programes inclosos en la segona opció dels itineraris
formatius d’inserció de joves sense titulació d’Educació Secundària Obligatòria descrits
anteriorment. La tercera opció, les proves d’accés als cicles formatius, es descriuran en
l’apartat 7.

6.1 Programes de formació i inserció (PFI)
Requisits específics: joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen l’ESO
Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin
com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat
l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar
els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de
formació.
La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se
de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar,
també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats
d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.
Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
Els programes de formació i inserció s'estructuren en:
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Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals,
que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals
bàsiques.
Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:





Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del
Departament d'Educació i en centres docents privats i establiments de formació
autoritzats.
Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament
d'Educació i les administracions locals.
Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de
titularitat del Departament d'Educació.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:







Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el
programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals
assolides.
Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau
mitjà.
Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i
inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO (Graduat en Educació
Secundària Obligatòria), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

A la següent taula es mostra tota l’oferta de PFI i s’identifiquen en vermell els disponibles a la
comarca del Bages.
Taula 14. PFI Programes de Formació i Inserció
FAMÍLIES PROFESSIONALS
Administració i gestió

Agrària

Arts gràfiques
Comerç i màrqueting

POSSIBILITATS FORMATIVES
• Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius
Generals (PIP) (adreçat a alumnes amb necessitats Educatives
Especials NEE)
• Auxiliar d'Activitats Agropecuàries
• Auxiliar d'Activitats Forestals
• Auxiliar d'Activitats Ramaderes
• Auxiliar en Vivers i Jardins (PIP) (adreçat a alumnes amb
necessitats Educatives Especials NEE)

CENTRE
Fundació AMPANS

Fundació AMPANS

• Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia
• Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic
• Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic (PTT)

PTT Manresa
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Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Hoteleria i turisme

Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de
vehicles

• Auxiliar de Palet i Construcció
• Auxiliar de Pintura
• Auxiliar en Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en
Edificis
• Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques, d'Aigua i
Gas (PIP)
• Auxiliar de Fabricació Mecànica i d'Ajust i Soldadura (PTT)
• Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions
Electrotècniques
• Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC
• Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques (PIP)
• Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles
(FIAP)

Institut Lacetània
PTT Manresa

Institut Quercus
Institut Guillem Catà

• Auxiliar de cuina
• Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering
• Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració
• Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració
• Auxiliar de Pastisseria i Forneria
• Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica (PTT)

PTT Manresa

• Auxiliar en Establiments del Sector Carni
• Auxiliar en Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics
(PIP)
• Auxiliar de Fontaneria, Calefacció en Tèxtil i Climatització

Institut Castellet

• Auxiliar de Confecció en Tèxtil i Pell
• Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers
• Auxiliar de Manteniment d'Embarcacions Esportives i
d'Esbarjo

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació i la Fira de l’Estudiant

Tal com mostra la taula, tenim un total de 9 cursos de programes de formació i inserció a la
comarca. Totes les famílies professionals que s’ofereixen al Bages en aquest tipus de programa
disposen d’almenys un curs disponible, excepte en l’especialització de fabricació mecànica que
n’hi ha dos. Cal destacar també que arts gràfiques, edificació i obra civil, hoteleria i turisme,
instal·lació i manteniment, tèxtil, confecció i pell i transport i manteniment de vehicles no
tenen cap programa de formació i inserció a la comarca.

6.2 Programes de Formació Professional Bàsica
Requisits específics: per a nois de 15 a 17 anys. Haver cursat fins a 3er d’ESO
Són estudis de 2 cursos acadèmics destinats a persones que no han finalitzat la ESO i que volen
prosseguir els seus estudis cap a un camp de la Formació Professional.
Superar un cicle de Formació Professional Bàsica et permet obtenir un títol de Tècnic
Professional Bàsic dels estudis realitzats, com també, una qualificació de nivell 1 del Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals.
El títol de Tècnic Professional Bàsic et permet l’accés als cicles formatius de grau mig (CFGM).
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Al Bages només es realitza una especialitat, Títol professional bàsic en Serveis Administratius
a l’Institut Cal Gravat.

6.3 Programa d’Itineraris Formatius Específics (IFE)
Requisits específics: joves entre 16 i 20 anys amb una discapacitat intel·lectual lleu o
moderada, que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària i que no
tinguin la ESO. Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les
necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària
obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.
Els itineraris, que tenen una durada de 4 cursos, inclouen continguts professionalitzadors i
continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la
seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les
competències professionals que els faciliti la transició a la vida adulta i la inclusió social i
laboral.
Al Bages hi ha disponible l’itinerari d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic a l’Escola EE
Jeroni de Moragas.
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7. CURSOS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Com ja hem comentat, una tercera opció per als joves sense el graduat en ESO és realitzar les
proves d’accés als cicles de grau mitjà. A banda, però, també existeix la possibilitat de treure’s
el graduat en ESO així com realitzar proves per accedir a cicles superiors. En aquest sentit,
podem distingir, doncs, els cursos d’accés i els cursos de preparació.
L'objectiu dels cursos d'accés és facilitar l'entrada a la formació professional; la superació del
curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà permet l'entrada directe a aquests cicles. La
superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior dona prioritat
en els procediments d'admissió (solament als alumnes que facin la inscripció per al curs 202021). A partir del curs 2021-22, el CPICGS només serà necessari per als alumnes que vulguin
inscriure's a un cicle de grau superior d'Arts Plàstiques i disseny o a un cicle d'ensenyaments
esportius i vingui d'un grau mitjà, però no per als cicles de Formació Professional.
Els cursos de preparació formen per presentar-se a la part comuna, la part específica, o
ambdues, de les proves d'accés als cicles de grau mitjà o als de grau superior dels
ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i els esportius.

7.1 Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà
Requisits: joves que tinguin almenys 17 anys i que no disposin del graduat en ESO.
Aquests estudis, com ja hem comentat en l’anterior apartat, permeten a les persones que no
disposen del graduat en ESO l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional
inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció
de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la
prova d'accés de caràcter general.
Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit
social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).
La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores.
Els centres on s'ofereixen aquests cursos són:
-

CFA Jacint Carrió i Vilaseca. Manresa
Joviat FPintegrada. Manresa
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7.2 Curs de preparació per a les proves de grau mitjà
Requisits d’accés: Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir més de 18
anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació, però excepcionalment
poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en
què inicien la formació, sense que disposin del títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Cal tenir en compte que per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s’han
de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de
formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.
La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores.
El centre que ofereix aquest curs és:
-

CFA Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA). Sant Joan de Vilatorrada
CFA Jacint Carrió i Vilaseca. Manresa

7.3 Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau
superior (CICS)
Requisits: Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i
també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació
professional inicial.
També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau
mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.
La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius
de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d'admissió,
d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los. A partir del curs 2021-22, el
CPICGS només serà necessari per als alumnes que vulguin inscriure's a un cicle de grau
superior d'Arts Plàstiques i disseny o a un cicle d'ensenyaments esportius i vingui d'un grau
mitjà, però no per als cicles de Formació Professional.
La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar
una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que
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és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir
posteriorment.
El centre que ofereix aquest curs es:
-

Institut Guillem Catà. Manresa

7.4 Curs de preparació a les proves de CFGS
Requisits: Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els
compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació. Cal tenir en compte que per
realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'han de tenir més de 19 anys o
complir-los l'any natural en què es realitza la prova.
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de
formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot
preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.
La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores
per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.
Els centres que ofereixen aquest curs són:
-

CFA Jacint Carrió i Vilaseca. Manresa
CFA Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA). Sant Joan de Vilatorrada
Escola Diocesana de Navàs
Escola Montserrat. Sant Vicenç de Castellet
Escola d’Art de Manresa

7.5 Curs de preparació d’accés a la Universitat
Requisits: les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l'any natural en què es
realitza la prova. Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o
equivalent), no han d'estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional,
d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.
Els centres que ofereixen aquest curs al Bages són:
-

CFA Jacint Carrió i Vilaseca. Manresa
IOC, Institut Obert de Catalunya. Online.

37

8. ESCOLES D’ADULTS
L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que permeten que les persones
adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències
tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com
poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.
Els estudis que es troben a la comarca són els següents:
Llengua catalana: aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un
grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en tres
nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc
europeu comú de referència per a les llengües).
Llengua castellana: aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin
un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en
tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR
(Marc europeu comú de referència per a les llengües)
Llengua estrangera, anglès: aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes
assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen
en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del
MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)
Cicle de formació instrumental: l'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes
aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet
l'obtenció del certificat de formació instrumental.
Graduat o graduada en educació secundària obligatòria: aquests estudis permeten completar
els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària
obligatòria (GESO).
Curs específic per accedir als cicles formatius de grau mitjà (CAM): explicat en l’apartat
anterior.
Curs de preparació a les proves de grau superior: explicat en l’apartat anterior.
Curs de preparació per a l'accés a la universitat: explicat en l’apartat anterior.
Informàtica: amb l’objectiu de facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre
nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3. Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3)
van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador,
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del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el
civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.
Les escoles d’adults de la comarca del Bages on ofereixen aquests estudis són els següents:
-

CFA Jacint Carrió i Vilaseca. Manresa
Escola Municipal de Formació d’Adults de Súria
CFA municipal de formació de persones adultes. Sant Joan de Vilatorrada
CFA Carme Karr. Centre Penitenciari de Lledoners. Sant Joan de Vilatorrada
IOC, Institut Obert de Catalunya. Online

També cal destacar la labor de Càritas Arxiprestal de Manresa que ofereix cursos de català i
alfabetització per cobrir la manca de places públiques de les escoles d’adults.

8.1 Cursos de català
Al Bages es pot trobar una àmplia oferta de cursos de català que es porten a terme des de
l'Administració o des de diverses entitats ciutadanes.
Els cursos poden ser oficials, amb dret a certificació, o no, i de diferents nivells segons el
coneixement previ de l'idioma, s'estigui o no alfabetitzat. En l’anterior apartat s’ha explicat els
cursos de català amb un nivell equiparable al Marc europeu comú de referència per a les
llengües, però cal afegir els cursos d’alfabetització.
Per accedir a aquests cursos els alumnes s'han d'inscriure durant el mes de setembre, i en
alguns casos es necessària fer una preinscripció (al Centre de Formació d'Adults, al juny).
La majoria de cursos comencen a finals de setembre i inicis d'octubre. Si no s'hi ha pogut
entrar, potser caldrà esperar a finals de gener per incorporar-s'hi.
Els cursos s'ofereixen en diferents horaris de matí, tarda i vespre.
-

Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat. Diverses ciutats del Bages
CFA Jacint Carrió. Manresa
CFA municipal de formació de persones adultes. Sant Joan Vilatorrada
Càritas Arxiprestal. Manresa
Consell Comarcal del Bages

En el cas del Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea d’Inclusió Social, es realitzen els cursos
formatius derivats de la llei i decret d’Acollida de Catalunya adreçat a les persones estrangeres
immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les
retornades.
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En aquest sentit, s’imparteixen diversos cursos d’alfabetització i del mòdul A per aprendre
català en diversos municipis de la comarca, normalment allà on no hi ha escola d’adults o CNL.
En l’apartat 9, es donarà més informació sobre el contingut de la formació que s’imparteix per
la llei d’acollida. I, per a més informació sobre les dates i horaris d’aquests cursos, es pot
consultar el següent enllaç.
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9. ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA
A banda del ventall de cursos de formació inicial, ocupacional i contínua que s’han descrit en
els anteriors punts, es realitzen altres formacions subvencionades o no subvencionades
dirigides a diversos perfils de persones amb diferents requisits, ofertada directament per
Universitats, fundacions, entitats i centres privats, i que no es poden incorporar en cap
classificació prèvia.
A continuació, es llistaran els cursos planificats per a l’any 2019. Tanmateix, cal tenir en
compte que el fet que la formació de cada centre hagi estat consultada en un moment
determinat, pot donar peu a què sorgeixin canvis i que, per tant, es tractarà d’una informació
orientativa. Per a una documentació més concreta de cada curs, podeu consultar directament
amb l’entitat que ho imparteix. A l’annex 2 podreu trobar el directori de centres de formació
públics i privats de la comarca i el seu contacte.

9.1 UManresa-FUB
A banda dels estudis universitaris de grau, postgrau, màster i doctorat, la UManresa-FUB
disposa del Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) que gestiona i coordina l'oferta
formativa de cursos de curta durada del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC). El seu objectiu és donar resposta a les necessitats de
formació dels professionals qualificats per fer front a les demandes del món empresarial i del
conjunt de la societat, més enllà dels estudis de grau.
Els cursos de formació de curta durada que realitza aquest centre estan englobats en diverses
categories 7:
6F

Emergències
Ventilació mecànica en medicina d’urgències
Intoxicacions agudes en medicina d’urgències
Curs d’incidents de múltiples víctimes i catàstrofes
Maneig de la via aèria difícil a prehospitalària
Curs de medicina de rescat de muntanya
Curs transport de pacients en helicòpter (HEMS)
Curs mindfulness i competències emocionals per a professionals de la salut
PHTLS – Prehospital Trauma Life Suport
Simulació
Curs d’instructor en simulació
7

Per a més informació consultar https://www.umanresa.cat/ca/formacio-curta-durada
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Curs avançat en simulació: Debriefing
Curs lideratge d’equips interdisciplinaris en simulació. Crisi resource management
Fisioteràpia
Curs bàsic de teràpia de mà
Curs de valoració i tractament de les disfuncions urinàries femenines més freqüents i de la
dismenorrea
Curs Model tàctic-sinestèsic per treballar la percepció mitjançant activitats de la vida
Introducció a l’ecografia musculoesquelètica
Itinerari Ecografia 1. Curs d’ecografia del peu i turmell
Itinerari Ecografia 2. Talàlgies. Diagnòstic diferencial mitjançant l’ecografia
Curs de Fisioteràpia vestibular
Curs de valoració i tractament de la columna cervical
Curs d’introducció a la tècnica RUSI
Exercici terapèutic en fisioteràpia musculoesquelètica
Treball neuromuscular i marxa nòrdica dins la pràctica clínica en fisioteràpia
Mètode Pilates Matwork. Nivells 1 i 2
Estudi i tractament de l’ATM
Monogràfic de l’espatlla
Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
Curs mindfulness i competències emocionals per a professionals de la salut
Dental
Curs de cirurgia implantològica dental avançada
Disseny dental nivell inicial
Disseny dental nivell mig
Podologia
Curs d’introducció a la Baropodometria computeritzada
Curs de cirurgia unguinal
Residència clínica en podologia
Noves Tecnologies en salut
Curs en metodologia i tècnica ecogràfica
Curs ecografia clínica ABCDE per a urgències
Curs ecocardiografia clínica bàsica per a urgències
Curs ecografia clínica pulmonar per a urgències
Curs tècniques ecoguiades i ecodirigides a urgències
Curs ecografia clínica abdominal per a urgències
Curs aplicació de la impressió 3D en medicina
Curs planificació virtual i impressió 3D en medicina
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Logopèdia
Curs Vocal estil Voice Craft per a Logopedes
Curs rehabilitació de la veu en laringectomia total. De la teoria al cas clínic
Curs de disfàgia orofaringia. De la teoria al cas clínic
Curs de masticació. De la teoria al cas clínic
Curs alteracions de parla funcionals. De la teoria al cas clínic
Educació/CIFE
Curs espais de ciència
Tallers història i educació-recursos per apropar-se a la història
Empresa
Les competències del líder del segle XXI
La intel·ligència emocional en el lideratge
El lideratge d’equips
La comunicació
La facilitació sistèmica a les organitzacions
Diploma en habilitats directives en la gestió d’entitats d’Economia Social
Programa de gestió i desenvolupament empresarial
Curs de gestió financera
Curs de gestió comptable
Curs de gestió fiscal
La direcció de recursos humans del s. XXI
La gestió del talent
La gestió de les funcions administratives en l’àrea de Recursos Humans
Habilitats directives per als professionals de Recursos Humans
Curs d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Curs d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Curs Impost Societats

9.2 EPSEM-UPC. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
A banda de la formació universitària de grau, postgrau, màster i doctorat que s’ha explicat a
l’inici del document, la Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’una altra oferta de
formació contínua en diversos aspectes.
Formació per al professorat de la UPC
Es tracta d’activitats dissenyades per contribuir al desenvolupament professional del
professorat en tots els àmbits de la seva activitat acadèmica. Es tracta d’activitats de formats
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diferents realitzades per iniciativa de l’Institut de Ciències de l’Educació o en col·laboració amb
les diferents unitats o d’acord amb peticions específiques.
Dins d’aquest grup, s’inclou diverses categories:
Formació per a la docència
Activitats adreçades a la millora de la pràctica docent del professorat: planificació de les
assignatures i activitats, metodologies docents, avaluació dels aprenentatges, etc. S'inclouen
també sota aquest epígraf les activitats de formació en Anglès per a la docència; activitats
lligades al Pla d’internacionalització de la UPC, adreçades al professorat que, d’acord amb el
seu centre docent, té previst impartir la docència en anglès. S'inclouen així mateix, les
activitats formatives enfocades a la utilització docent de la plataforma ATENEA.
Formació per a la recerca i transferència de resultats
Activitats adreçades a la millora dels coneixements i les habilitats del professorat en el camp
de les metodologies per a la recerca, el tractament de la informació, la redacció d'informes
tècnics, etc., com a suport a l'activitat investigadora i a la difusió dels resultats.
Formació per a l’extensió universitària
Activitats adreçades a la formació en àmbits que complementen les activitats ordinàries i/o fan
reflexionar sobre temes actuals i que han d'anar introduint-se en la vida universitària, com
poden ser la igualtat d’oportunitats per qüestions de gènere o discapacitat.
Formació per a la Direcció i la Coordinació
La formació en l’àmbit de la direcció i coordinació s'adreça al PDI que ha de portar a terme
tasques de coordinació i/o direcció d’equips de treball o que està interessat en la millora de les
seves habilitats en aquest àmbit.
Formació en prevenció de riscos laborals i formació per a l’ús de desfibril·ladors
Cursos d’estiu
També organitza cursos d’estiu per a estudiants de diversos nivells educatius i en idiomes.
Cursos MOOC
Cursos oberts en formació a distància amb l’ús de recursos educatius oberts. Aquests cursos
s'ofereixen gratuïtament.
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Tot aquest ventall de cursos, però, s’organitzen des de la central de la UPC i s’imparteixen
arreu de Catalunya. Per a determinar exactament en quina seu o territori es desenvolupa, cal
consultar-ho al lloc web 8.
7F

9.3 Fundació Eurecat
La Fundació Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya, com a principal soci tecnològic de les
empreses que treballen a Catalunya i referent en l’àmbit de la innovació i investigació ofereix
formació d’alta especialització de diversos tipus:
Formació oberta
Eurecat ofereix una extensa programació continuada de cursos d’especialització que
s’imparteixen a les instal·lacions d’Eurecat mitjançant 2 programacions de cursos anuals.
Són cursos enfocats a resoldre necessitats de les empreses, i tenen un marcat caràcter pràctic
aprofitant les infraestructures del centre tecnològic.
Disposem també d’un Centre d’Estudis Virtual mitjançant el qual s’ofereix cursos en modalitat
semipresencial i online.
Formació de postgrau
Els Postgraus d’Eurecat estan immersos en un ecosistema d’innovació i aporten un
coneixement pioner i actualitzat, uns continguts diferenciats d’àmbits d’alta especialització.
Formació “in company”
Els cursos ”in company” estan especialitzats en el disseny i la impartició de programes
formatius a mida de les necessitats de les empreses i les organitzacions. Són cursos exclusius
en els seus sectors de referència i que es distingeixen pel seu caràcter eminentment pràctic.
Permeten la focalització en la resolució dels problemes puntuals del client i es forma i
especialitza al personal tècnic en el seu propi àmbit de treball.
Formació ocupacional
Els cursos de formació ocupacional estan pensats per millorar la qualificació professional dels
alumnes i per promocionar l’ocupació de qualitat i la inserció laboral.
Eurecat realitza formació subvencionada per a persones desocupades o per a professionals en
actiu que necessitin millorar les seves competències i així millorar la seva ocupabilitat.
Les especialitats dels cursos que imparteixen són les següents:
Automatització i robòtica
BigData
8

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc
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Biotecnologia
Disseny
Electrònica impresa
Empresa i innovació
Fabricació additiva
Indústria 4.0
Manteniment industrial
Mecanització
Motlles i matrius
Ciberseguretat
Skills 4.0
Sostenibilitat industrial
Metalls i alineacions lleugeres
Tecnologia termoplàstics i compòsits
Tecnologia tèxtil i teixits intel·ligents
Transformació digital
Vehicle elèctric
L’àmbit territorial d’Eurecat és Catalunya, però Manresa disposa d’una de les seus de l’entitat.
Per tal d’informar-se exactament de quina formació específica s’imparteix i el lloc, es pot
consultar la plataforma de cursos EURECAT academy https://eurecatacademy.org/

9.4 Centre de Formació Pràctica (CFP)-Fundació Lacetània
El Centre de Formació Pràctica és un centre de referència per a professionals i empreses del
sector del metall i per a la indústria en general. Situat a Manresa (Bages), el CFP ofereix
formació especialitzada i suport tècnic a les empreses en el desenvolupament dels seus
projectes.

Formació d’Oferta 2019. Subvencionada
Idiomes
Anglès A.1-B.2
Anglès A.2.A
Useful English in working environments
Presentacions orals tècniques en anglès
Creació de producte
Disseny 2D amb AutoCad Nivell 1
Disseny 3D amb Catia Nivell 1
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Disseny 3D amb SolidWorks Nivell 1
Interpretació de plànols. Nivell 1
CAD amb NX
Fabricació mecànica
CNC fresadora Nivell 1 (HEIDENHAIN)
CNC Torn Nivell 1 FANUC. 2 grups
CNC Fresador Fagor
CAM amb tebis
MasterCAM Nivell 1
Fabricació additiva especialitzada al sector metall
Sistema SMED i metodologia 5S
Pneumàtica Nivell 1
Instal·lacions hidràuliques. Nivell 1
Electricitat Industrial
Soldadura TIG
Manteniment, automatismes i verificació
Automatització programable Nivell 1
Automatismes II
Matrius: tecnologia i manteniment
Metrologia i verificació
Robòtica
Full de ruta cap a la indústria 4.0
Gestió empresarial
Resolució de conflictes
Gestió del temps
PRL Operaris de muntatge, canvi de format i ensamblatge en fàbrica
Màrqueting (digital)
Comptabilitat avançada
Formació de Demanda
PRL per directius d’empresa
PRL per personal d’administració
Líders de Producció
PRL Operaris de muntatge, canvi de format i ensamblatge en fàbrica
PRL Operaris màquines de mecanitzat per arrencament de ferritja
Implantació 5S a l’empresa
Implantació SMED a l’empresa
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9.5 Joviat FPintegrada
A banda dels cicles formatius i ensenyaments esportius descrits en apartats anteriors, la Joviat
també ofereix formació continuada i per l’ocupació subvencionada pel Departament de Treball
i Fons Social Europeu. Els cursos disponibles, excepte els FOAP explicats anteriorment,
ordenats per àmbits són:

Empresa i digital
Comerç electrònic i botiga virtual
Comerç a través de les xarxes socials
Comptabilitat avançada
Comptabilitat informatitzada
Habilitats personals
Eines per la mediació
Mindfulness
Hoteleria
Diploma Sommelier
Anglès Intensiu Juliol-Tots els nivells
Cocteleria
Cuina
Cuina Japonesa
Cuina per a celíacs
Elaboracions de plats a la vista del client
Productes culinaris
Servei de vins a Manresa
Servei de vins a Solsona
Tapes, canapès i pinxos
Sanitat
Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible
Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes
Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi
Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient
Esports
Certificat de 1r nivell en excursionisme
Certificat de 1r nivell en hípica
Certificat de professionalitat d'instructor en Ioga
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Domini de les tècniques del Ioga + resta dels mòduls d'Instructor en Ioga
Guia d'itinerari eqüestre en el medi natural
Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
Tècniques bàsiques de muntar a cavall+higiene+alimentació
Manipulador aliments
Manipulador d'aliments i control d’al·lèrgens
Gestió neteja
Tècnic/a en gestió de serveis de neteja

9.6 Fundació EMI Manresa
La Fundació EMI, a banda dels cursos FOAP descrits anteriorment, ofereix cursos
subvencionats de formació contínua especialitzats en el sector del metall, però també
intersectorials.
Cursos multisectorials (idiomes, fabricació mecànica, gestió administrativa, habilitats
personals...)
Anglès A.2 i B.1.B
Intermediate English Conversation
Aparadorisme
Pla de màrqueting per a dispositius mòbils
Pla de màrqueting
Gestió administrativa
Gestió del temps
Logística
Tècniques de relaxació
Suport vital + desfibril·lació
Manipulació d’aliments
Autocad 2D
Operació i conducció de carretons elevadors
Soldadura
Organització d'esdeveniments

Cursos sector del metall
Domòtica i monitorització del consum en edificis
Autòmats programables
Interpretació de plànols
PRL per treballs d’operadores d’equips manuals
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Soldadura: oxigas, elèctrode revestit, MIG, MAG i TIG
Calibració, metrologia i instrumentació en els processos industrials
Catia V5
Fonaments de robòtica
Lampisteria
Domòtica
Aire condicionat i climatització
Millora de processos: Lean i VSM
Operacions auxiliars d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
Curs actualització operador plataformes elevadores mòbils de personal, PEMP

A més, disposen de cursos bonificats a mida segons la demanda de les empreses.

9.7 CIDET. Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica SL
CIDET és una institució privada i independent creada per empresaris, docents i professionals
de diferents disciplines. La formació que ofereix aquest centre es pot dividir en dues
modalitats.

Cursos subvencionats per empreses
CIDET elabora i gestiona la modalitat de formació contínua tant per empreses agrupades com
per empreses individuals, i així poder-se deduir l’import dels cursos i seminaris a través de la
bonificació de la quota de la seguretat social.
CIDET desenvolupa formació finançada per la “Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo” en el marc dels “Contratos Programa” dirigit a diferents sectors empresarials.

Cursos subvencionats per a persones en atur i treballadors
Dins el marc de la Formació Ocupacional impulsada per la Generalitat de Catalunya, CIDET
ofereix cursos per a treballadors i persones en atur subvencionats pel Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Alguns ja s’han mostrat dins
l’apartat de la FOAP.
L’entitat ofereix una àmplia oferta formativa de més de 300 cursos anuals, els quals
s’estructuren o s’organitzen en les següents àrees formatives:




Administració
Direcció
Econòmic-financer
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Fiscal
Idiomes
- Alemany
- Anglès
- Francès
- Italià
Informàtica
- Administració de sistemes
- Contaplus
- Disseny gràfic
- Disseny web 2.0
- Disseny tècnic CAD
- Informàtica de gestió
- Project
Laboral
Logística
Màrqueting
Medi ambient
Prevenció
Producció
Qualitat
Recursos Humans
Tècnica

Per informació més específica sobre la planificació de cada curs, es pot consultar el següent
enllaç: http://www.cidet.com/formacio

9.8 IEFE Talent & Training
IEFE disposa d’un ventall de cursos presencials, formació a mida, cursos ocupacionals,
competències professionalitzadores i formació en PRL.
En l’àmbit de la formació e-learning es disposa d’una plataforma de teleformació, un software
educatiu que combina eines de gestió, comunicació i avaluació de les accions formatives amb
més de 2.000 cursos online d’oferta. Es poden consultar tots aquests cursos al següent enllaç:
http://www.iefe.es/ca/cursos-iefe/cursos-online/
Pel que fa a la formació presencial, en el moment de la consulta a novembre de 2019, els
cursos disponibles estructurats en categories eren:
Màrqueting i comunicació
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Gestió estratègica de l’empresa
Com desenvolupar i crear un negoci de venda online
Estratègia i gestió de marca
Com ser un bon projecte manager
Eines de màrqueting global 2.0: linkedin, social selling
Actualitat empresarial i dinàmica organitzacional
Formació integral per a comandaments intermitjos
Disseny gràfic
Adobe photoshop nivell inicial
Adobe photoshop nivell avançat
Disseny tècnic
Autocad bàsic
Autocad mig
Informàtica
Microsoft accés: eines de perfeccionament
Eines per al treball col·laboratiu
Outlook 2013
Hacking ètic
Ciberseguretat
Ofimàtica bàsica: word i excel
Ofimàtica empresarial
Idiomes
Elementary english
Intermediate english
Habilitats personals
Lideratge efectiu
Gestió de conflictes
Coaching sistèmic organitzacional
Gestió de l’estrés
Habilitats directives
Competències d’un bon directiu
Formació integral per a comandaments intermitjos
Prevenció de Riscos Laborals
PRL sector metall
PRL construcció
52

PRL maquinària
PRL indústria
PRL mineria
Producció logística
Lean manufacturing: eliminació i minimització de costos
Logística: gestió d’aprovisionaments, estocs i magatzems
Qualitat
Gestiona i controla la qualitat de la teva empresa o serveis
Auditor intern de qualitat ISO 9001
Aplicació pràctica de la nova ISO 9001
Eines per al treball col·laboratiu
Millora de la productivitat i costos
Lean manufacturing: eliminació i minimització de costos
Gestió de qualitat
Recursos Humans
Selecció, formació i plans de carrera
Planificació i gestió dels RRHH
Com buscar feina i/o candidats a través de les xarxes socials
Avaluació de l’acompliment
Actualitat empresarial i dinàmica organitzacional
Tècniques de selecció per optimitzar la conformació dels equips de treball
Economia i finances
Guia per fer front a les últimes reformes fiscals
Contaplus bàsic
Facturació electrònica
IVA del comerç exterior
Fiscalitat i entorn legal
Comptabilitat

El catàleg sencer de cursos que ofereix en cada categoria es pot consultar en el següent enllaç:
http://www.iefe.es/ca/cursos-iefe/cursos-presenciales/

9.9 CAE, formació i serveis culturals
El CAE és una escola d'educadors/es en el lleure i de formació de voluntariat que desenvolupa
una àmplia oferta formativa en els àmbits de l'educació en el lleure, el joc, la formació
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associativa i de voluntariat i l'animació de la gent gran. A més a més, poden dissenyar i
desenvolupar activitats formatives per encàrrec o a mida en diferents especialitats. Els cursos
disponibles són els següents:
Cursos de monitor i director d’activitats de lleure
Diversos cursos durant l’any tant de monitor com de director. Alguns intensius i d’altres
subvencionats (pel SOC o Garantia Juvenil). També un curs de premonitor d’iniciació a l’esplai.
Intervenció educativa. Finançats pel Consorci de Formació Contínua
Atenció a la diversitat: TDA
Atenció a la diversitat: Autisme
Atenció a la diversitat: dislèxia
Infants amb diabetis, què cal saber com educadors/es?
La gammificació de l'aprenentatge
Reciclatge de primers auxilis
Treball amb intel·ligències múltiples
Activitats complementàries a l’escola
Vetllador escolar
Tècniques, tallers i recursos per a l'educació de lleure
Guitarra iniciació
Guitarra avançat
Jocs i jocs
Joc de taula en les competències matemàtiques
Juga-te-la!
Actitud lúdica: play ON
El Kapla a l’escola, com en trec profit?
Educació per la salut
Formació bàsica en manipulació d'aliments en menjador escolar
Gestió i organització d'entitats
Obligacions de les associacions i responsabilitat de les juntes directives
Fundraising: com captar fons per a entitats locals
Com fer la memòria de l’entitat?
Formació personal
Masterclass: l'art de ser escoltat
Masterclass: liderant afectiva i efectivament
Eines de comunicació per a intervencions públiques
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Lideratge d'equips
Resolució de conflictes
Eines de coaching nivell 2
Habilitats de comunicació
Comunicació no violenta i assertivitat

9.10

Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament de Manresa ofereix formació a través de diversos programes subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya o per la Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquests
programes és oferir formació adaptada per a facilitar la inserció laboral de determinats
col·lectius. Així doncs, els programes a través dels quals s’ofereix formació són els següents:

Bages Ocupació +45
Aquest programa que lidera l’Ajuntament i coexecuta el Consell Comarcal del Bages amb
col·laboració amb d’altres ajuntaments de la comarca, i que compta amb el finançament de la
Diputació de Barcelona, planifica diversos cursos de formació adreçats a persones més grans
de 45 anys en situació de desocupació. Per a l’edició de 2019, els cursos que s’han ofert són els
següents:
Informàtica
Curs preparació prova ACTIC bàsic
Curs preparació prova ACTIC mig
Excel, nivell mig/avançat (MOS)
Administració
Contaplus/facturaplus
Curs Introducció SAP Business One
Atenció al client
Prevenció de Riscos Laborals
PRL construcció
PRL metall (perfil peó i administratiu)
Logística
Carretons elevadors (2) frontal/retràctil
Operacions auxiliars indústria alimentària
Operacions de Magatzem
Habilitats personals i sanitat
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Sessions de coaching individual
Suport Vital Bàsic (SVB)+ Desfibril·lador automàtic (DEA)

Ocupació al Bages Industrial (OBI)
Ocupació al Bages Industrial és un projecte liderat per l’Ajuntament de Manresa i en
col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages, altres ajuntaments i entitats de la comarca,
subvencionat per la Diputació de Barcelona té com a objectiu impulsar l'ocupació al sector
industrial metal·lúrgic i auxiliar d'automoció de la comarca. En aquest projecte es
desenvolupen actuacions de formació en l’àmbit del metall amb opció de fer pràctiques en
empreses i ajudes al transport. La formació s’adreça a persones de totes les edats i tant a
persones ocupades com desocupades que vulguin millorar professionalment.
Els cursos que s’ofereixen en aquesta edició són els següents:
CP Operacions Bàsiques de Fabricació Mecànica. Centre de Formació Pràctica. Requisits ESO o
equivalent
Disseny industrial amb software 3D. Centre de Formació Pràctica. Requisits CFGM o superior
amb experiència laboral en el sector.
CNC Màquines especials de planxa. Centre de Formació Pràctica. Requisits ESO o equivalent.
L’empresa del demà. Nous mercats, noves formes de venda i nova indústria. Cambra de
Comerç. Requisits CFGM o superior (àmbit administratiu, comercial, màrqueting)
Postgrau d’Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials
(Engiplant). UPC-EPSEM

Programa complementari de foment de l’ocupació
Aquest és un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona, la finalitat de la qual és
promoure l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles en situació de risc
d’exclusió social a través de plans locals d’ocupació, formació professionalitzadora i ajuts a la
contractació per a empreses o entitats del tercer sector social. Pel que fa a la formació, en
aquesta edició s’han programat els següents cursos:
Tèxtil
Disseny de peces, producte i superfícies amb CATIA V5. UPC-EPSEM
Magatzem
Operador de carretons elevadors
Construcció
Gruista
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PRL construcció
PRL de treballs en alçada
Metall
PRL sector del metall
Programació
HAAS
Transport
ADR Bàsic
Seguretat
Formació de vigilant
Habilitats personals
Com parlar en públic
Competències
Eines TIC per a la gestió de la informació 2.0 i treball col·laboratiu
Gestió programes
Software de gestió de magatzems (ERP, CRM)
SAP
Alimentació
Manipulació d’aliments
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Atenció a les persones
Dones del PIE
Agrària
Polivalència agrària

Llar i cures, feines dignes
L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO), amb una
subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha programat diverses iniciatives
incloses en el projecte “Llar i cures, feines dignes”, adreçat a millorar el reconeixement social i
la formació de les persones que treballen en feines de la llar i cures. En aquest àmbit, les
formacions que s’han planificat fins l’actualitat són:
Capacitació en reparacions bàsiques de la llar
Mòdul coneixements laborals per a treballadores de la llar i de cures
Prevenció de riscos laborals i detecció d’abusos
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9.11

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

L’objectiu de l’ajuntament és facilitar als ciutadans del municipi formació específica per
millorar la qualificació professional mitjançant l’assoliment de competències professionals.
L’entitat planifica diferents tipus de formació subvencionada al llarg de l’any.
A banda dels cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC i explicats anteriorment,
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ofereix formació professionalitzadora adreçada a
l’orientació i assessorament dels treballadors per afavorir l'estabilitat i el creixement de
l'ocupació. I, també, formació per trobar feina, adreçada a aturats (per formar el personal
necessari per a una nova activitat del municipi o la demanda de personal especialitzada, etc.)
apuntades al Servei Local d’Ocupació de la Xarxa Xaloc. L’oferta existent per al 2019 és la
següent:
Alimentació
Manipulació d’aliments
Peixateria
Metall
Operador/a de carretons elevadors
Soldadura
Lleure
Monitor/a d’activitats de lleure
Informàtica i noves tecnologies
Iniciació a la informàtica
Word avançat
Excel avançat
Prepara’t per l’ACTIC (I)
Prepara’t per l’ACTIC (II)
Domina el twitter per aconseguir una ocupació
Bebee descobreix la nova xarxa professional per generar oportunitats laborals
Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina
Habilitats personals
Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45
“Jo ho puc aconseguir”, coach ocupacional
T’apuntes a fer un escape room? (descobriràs les teves competències professionals)
Les claus de l’èxit per aconseguir els teus objectius
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9.12

Consell Comarcal del Bages

Servei de Primera Acollida
En el cas del Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea d’Inclusió Social, es realitzen els cursos
formatius derivats de la llei i decret d’Acollida de Catalunya adreçat a les persones estrangeres
immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les
retornades.
Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera oportunitat per
adquirir unes habilitats bàsiques per poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és
el fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per
tant, de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.
Aquestes frases del preàmbul de la Llei d’Acollida han portat a establir tres grans blocs de
formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a Catalunya
incrementin la seva autonomia: la llengua, la formació en coneixements laborals i el
coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.
El novembre de 2015 es va aprovar el Decret d'Acollida (Dels serveis d'acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya). Amb aquest decret es concreta el circuit que
poden fer les persones immigrades per tal d'obtenir el Certificat d'Acollida, i alhora especifica
continguts, certificacions, qui és el responsable de dur-ho a terme al territori, etc. Es tracta
d’un servei que els ajuntaments han d’oferir als seus ciutadans i ciutadanes nouvingudes, i no
és obligatori a fer, sinó voluntari.

Referent a la formació, hi trobem 3 tipus de mòduls:
Mòdul A: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació de
cadascuna de les llengües oficials. S’ofereixen cursos de 90 hores d’alfabetització des d’alguns
ajuntaments i des del Programa Lletres per Tothom, i de català inicial fonamentalment des del
CNL i també des de les escoles d’adults. Són els ajuntaments els que informen dels diferents
recursos a les persones inscrites al Servei de Primera Acollida.
Mòdul B: un mòdul sobre el mercat de treball amb una durada mínima de 15 hores. Aquest
mòdul l’organitza el Consell Comarcal als ajuntaments que no reben finançament propi per
temes d’Acollida.
Mòdul C: un mòdul per conèixer el municipi, la comarca i els serveis de l’entorn més proper
amb una durada mínima de 15 hores. Aquest mòdul l’organitza el Consell Comarcal als
ajuntaments que no reben finançament propi per temes d’Acollida.
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Programa Treball i Formació
L’Àrea de Desenvolupament Comarcal s’acull anualment a la convocatòria del Programa
Treball i Formació subvencionada pel SOC. En aquest programa es pretén inserir laboralment i
formar a persones de la comarca que es troben en situació d’atur en 3 línies diferents:
PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos
tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
PRGC: persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en
funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
DONA: dones en situació d’atur (s'inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les
contractacions tenen una durada de 12 mesos.
Aquests contractes laborals van lligats a una formació, que en el cas del 2019 va ser
Operacions auxiliars de serveis administratius generals (CP).

9.13

Escola Agrària de Manresa

L'Escola Agrària de Manresa és un centre públic oficial depenent de la xarxa d’escoles del
Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya.
Aquest centre ofereix un ensenyament personalitzat, amb limitació del nombre d’alumnes que
s’ha especialitzat en ensenyaments de producció agrària ecològica i les energies renovables.
A banda del cicle formatiu de Tècnic en producció agroecològica que s’ha exposat
anteriorment, el centre disposa d’un seguit de cursos especialitzats en producció agrària
adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari. Aquests són els disponibles
per al 2019:

Producció agrària ecològica
Com atraure fauna útil per al control de plagues a la nostra finca
Planificació i optimització de la producció en horta ecològica
Problemes sanitaris en horticultura ecològica: mètodes de prevenció i control
Introducció a la biodinàmica
Cultius extensius ecològics
Infraestructures ecològiques: horta, fructicultura i cultius extensius
Planificació i optimització de la producció en horta ecològica
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Vitivinicultura ecològica
Iniciació a la viticultura ecològica. Plantació i sistema de poda
Vitivinicultura ecològica: varietats, maneig i collita
Producció ramadera ecològica
Sanitat en oví i cabrum ecològic
Maquinària agrícola
Maneig i manteniment de la motoserra, motocultor i desbrossadores
Elaboració, qualitat i comercialització productes ecològics
Elaboració d’embotits ecològics
Qualitat organolèptica i afinació de formatges ecològics
Etiquetatge dels aliments ecològics. Eina d’informació i traçabilitat
Com diferenciar el teu producte ecològic del de les grans superfícies
Impuls a la venda de productes de proximitat
Estalvi energètic i energies alternatives
Fotovoltaica per autoconsum: nous conceptes i possibilitats
Tracció animal
Ensinistrament de bovins per a la tracció animal- Claret dels Cavallers
Per més informació consultar al web https://agora.xtec.cat/ecamanresa/cursos-deformacio/cursos-de-lescola-agraria-de-manresa-2019/

9.14

PIMEC

PIMEC ofereix tot un seguit de cursos que s’adrecen a les empreses i als seus treballadors en
modalitat presencial i online, i s’imparteixen en diverses especialitats i àmbits. En el cas de
Manresa, es va consultar el web a l’octubre de 2019, per tant, hi poden haver modificacions.
Modalitat online
Eines per analitzar, decidir i actuar
La ciberseguretat per a usuaris
Comunicació persuasiva
Coaching per millorar el rendiment personal i professional en les organitzacions
Direcció per objectius: Avaluació de l’acompliment
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Microsoft excel office 365
Modalitat presencial
Comerç
Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: anglès
Aparadorisme
Tècniques de negociació
Com parlar en públic
Manipulació d’aliments
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell Bàsic
Gestió del temps
Indústria i oficis
Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451
Actualització de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)
Mesures preventives en treballs en alçada
Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
Curs oficial de formació complementària en tecnologies alternatives per substituir
TPC: Específica per ofici

9.15

Cambra de Comerç de Manresa

La Cambra de Comerç ofereix formació que es pot dividir en tres blocs: formació contínua per
a les empreses en l’àmbit del comerç internacional; formació vinculada al programa de
Garantia Juvenil adreçada als joves entre 16 i 29 anys i que no estiguin ni estudiant ni
treballant en aquell moment; i seminaris i tallers de curta durada a mida. A més, també
organitzen formació per encàrrec d’administracions públiques o empreses.

Formació contínua per a treballadors
Els Incoterms 10 anys després, una nova generació
Les duanes. Aquest gran escull i nou CAU
Documentació internacional
Social selling amb Linkedin
Operacions triangulars
Estratègies òptimes, venda consultiva i gestió eficaç de la cartera
Formació del programa Garantia juvenil
Imatge i so
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Logística i magatzems. Autoescola Font
Instal·ladors d’aigua, climatització i gas
Manicura i pedicura. Escola Christabel
Atenció al client
Instal·lacions elèctriques bàsiques
Hoteleria
Pel que fa al tercer bloc de formació (cursos, jornades i tallers de curta durada) es poden
consultar a l’agenda de la Cambra de Comerç a mesura que es van programant 9.
8F

9.16
IDFO. Institut per al Desenvolupament de la Formació i
l’Ocupació (UGT)
IDFO neix amb la missió d'ajudar als treballadors/es de Catalunya i les seves empreses a
millorar permanentment la seva qualificació professional. Per aquest motiu, ofereixen
formació de diverses índole i àmbits generalment subvencionada per a treballadors en actiu,
però també amb algunes places limitades per a desocupats. Pel que fa a l’oferta formativa del
2019 de Manresa, tenim el següent llistat de cursos impartits:

Idiomes
Anglès nivell A.1.A
Anglès nivell A.1.B
Anglès nivell A.2.B
Anglès nivell B.1.A
Anglès nivell B.2.B
Anglès nivell B.2.C
Intermediate English Conversation
Presentacions orals tècniques en Anglès
Competències digitals i informàtiques
MOS 77-727:Microsoft excel 2016 nivell inicial
MOS 77-725: Microsoft word 2016 nivell inicial
Comptabilitat bàsica
Competències digitals bàsiques
Fotografia digital i tractament d'imatges
Habilitats personals
Mindfulness
9

Podeu consultar l’agenda a https://www.cambramanresa.cat/agenda/
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Eines per la mediació
Neurolideratge
Eines de coaching I
Gestió del temps
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat
Serveis a persones
Atenció al malalt d’Alzheimer
Indústria
Transport per carretera: CAP formació contínua renovació
Operació de carretons norma UNE 58451
Controlador d’accessos

9.17

Unió de Pagesos

El sindicat Unió de Pagesos ha impartit 2 cursos al 2019 subvencionats pel Consorci de
Formació Contínua de Catalunya i homologat pel Departament d’Agricultura. Els cursos són els
següents:
Benestar animal en explotacions porcines
Xarxes Socials

9.18

Gremi d’electricitat, fontaneria i afins del Bages

El gremi representa els interessos professionals del col·lectiu d’empreses instal·ladores
agremiades, d’una manera eficaç i unitària davant dels diferents organismes. A més, tenen un
pla de formació específica per al sector.
El gremi disposa d’una Escola de Formació Gremial - AFIGI, Associació per la Formació Integral
del Gremi d’Instal·ladors que realitza tot un seguit de cursos de capacitació i reciclatge,
orientats a millorar la qualitat professional dels instal·ladors del sector.
Aquesta formació està dividida en cursos per a l’obtenció del carnet d’instal·lador autoritzat
(d’aigua, gas, electricitat i tèrmiques en edificis), cursos de formació contínua, cursos de
reciclatge i cursos obligatoris de Prevenció de Riscos Laborals adreçats als treballadors de les
empreses instal·ladores. També s’organitza formació a demanda de l’empresa.
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9.19

CETIM. Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa organitza cursos per a col·legiats, però
també per al públic en general. Al Col·legi hi ha cursos específics i adreçats a diverses
necessitats del col·lectiu, així com jornades tècniques de curta durada per estar al dia sense
invertir gaire temps.
A més, a través de la plataforma de formació COGITI (www.cogitiformacion.com) es poden
trobar cursos a distància en diverses especialitats.
Per al període comprès entre el gener i desembre de 2019, les jornades i cursos presencials
disponibles són els següents:
Idiomes
Anglès Oral SKills
Curs d’Alemany
Càlcul i disseny
Disseny i càlcul d’instal·lacions elèctriques de BT
Càlcul senzill d’estructures
Càlculs d’instal·lacions frigorífiques i de climatització
Càlcul nau industrial
Revit bàsic
Mesures de la presa de terra
Software QGIS
Qualitat i seguretat
Revisions i inspeccions periòdiques i reglamentàries a les instal·lacions industrials
Auditor intern/consultor nova ISO 45001
Protecció de dades en els serveis d’enginyeria
Situacions amb responsabilitat penal en la prevenció de riscos laborals: com prevenir-les
Prevenció i autoprotecció en esdeveniments i activitats extraordinàries
Formació en seguretat viària amb el simulador de conducció
Fitxes de dades de seguretat
TIC i telecomunicacions
Robòtica per a nens i nenes de 9 a 13 anys
Xarxes socials per als enginyers
La liberalització industrial. L’entrada de la tecnologia Open Source en entorns Industrials
Infraestructures comunes de telecomunicacions, ICT
El cotxe elèctric vers el cotxe convencional. Principals riscos a tenir en compte amb aquesta
nova tecnologia
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Formació per a formadors en l’ús del simulador de conducció vial del Col·legi
Gestió d’empresa
Direcció d’empresa per a enginyers
Ajuts per a projectes d’economia circular i per a la gestió de residus
Inici a l’exercici de la professió
Escacs
Master class del MBA

9.20

AMPANS

L’entitat AMPANS ofereix cursos i programes de formació com a clau en la millora de les
habilitats de les persones per desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que permetin
donar resposta a les necessitats laborals i d'adaptació social.
A banda dels cursos de FOAP descrits prèviament, l’entitat imparteix cursos per a l’obtenció de
certificats de professionalitat i també cursos de programes subvencionats pel SOC a través
dels quals ofereix formació en competències personals i professionals per accedir, amb
garanties, a un procés de preparació per a la inserció laboral.
Els cursos per a l’obtenció de certificats de professionalitat són els següents:
Atenció sociosanitària
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Inserció laboral de persones amb discapacitat
Tasques domèstiques
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
Gestió administrativa i atenció al client
Atenció al client i reposició
Auxiliar de serveis administratius i generals
Operacions bàsiques administratives
Jardineria i agricultura
Auxiliars de vivers, jardins i centres de jardineria
Auxiliar d'agricultura
Magatzem
Auxiliar de magatzem
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Més informació a la web: http://www.ampans.cat/formacio-insercio

9.21

Càritas Arxiprestal de Manresa

L’objectiu de Càritas és acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el seu procés de
promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i
treballant per la justícia social. En aquest sentit, l’entitat ofereix formació específica en
consonància a les necessitats d’aquests col·lectius amb cursos especialitzats sobretot en els
àmbits del treball a la llar i les competències individuals.
Per a l’any 2019, Càritas ha impartit la següent formació:
Alfabetització. Dirigit a col·lectius amb baix coneixement de l’idioma
Orientació laboral al sector del treball a la llar. Dirigit a persones amb un padró mínim de 2
anys i mig a Espanya
Introducció al treball a la llar
Curs anàlisi del mercat de treball i desenvolupament de competències individuals
Peó en polivalència agrària
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10.CONCLUSIONS
Taula resum de l’oferta formativa

POSSIBILITATS FORMATIVES
ORGANISME EMISSOR
Estudis universitaris

Nº DE CENTRES OFERTANTS

Nº D'ESTUDIS I DE CURSOS OFERTATS

2 universitats, més la seu de la UOC a Manresa

més de 60 graus, postgraus i màsters

• CFGM: 8 centres

26 especialitats, amb 42 cicles impartits, dels
quals 9 són de FP DUAL

• CFGS: 12 centres

31 especialitats, amb 57 cicles impartits, dels
quals 13 són de FP DUAL

• Ensenyaments artístics: 2 centres

1 cicle de GM i 2 cicles de GS

• Ensenyaments esportius: 2 centres

16 cicles de GM i 13 cicles de GS

• Ensenyament d'idiomes estrangers: 5 centres

7 idiomes

• Programes de formació i inserció (PFI): 6
centres

9 cursos

• Programes de Formació Professional Bàsica: 1
centre

1 curs

• Programes d'Itineraris Formatius Específics
((IFE): 1 centre

1 curs

• Accés als cicles formatius GM: 2 centres

2 cursos

Formació ocupacional (FOAP)
Departament de Treball (SOC)

10 centres

33 cursos

Formació contínua Departament de
Treball (CONFORCAT)

7 centres

18 cursos

Formació professional reglada (Cicles
Formatius). Departament d'Educació

Ensenyaments en règim especial.
Departament d'Educació

Itineraris formatius per a joves sense
ESO. Departament d'Educació i
Departament de Treball

Formació contínua ofertada directament
per Universitats, entitats i centres
21 centres
privats

Cursos d'accés a cicles formatius (per
més de 18 anys) i a la Universitat (més
de 25 anys)
Escoles d'adults
Conservatori i escoles de música i de
dansa

més de 400 cursos

• Preparació proves grau mitjà: 2 centres

2 cursos

• Incorporació o preparació proves als CFGS: 7
centres

8 cursos

• Accés a la Universitat: 2 centres

2 cursos

4 centres, més IOC online

9 especialitats

1 conservatori, l'Escolania de Montserrat, 7
escoles de música i 1 escola de dansa

75 cursos
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Aquest informe té com a objectiu principal fer un inventari exhaustiu de tota l’oferta formativa
pel treball que s’oferta al Bages per tal de nodrir la posada en marxa de la pàgina web
FormaBages. També té com objectiu secundari fer una primera reflexió sobre l’oferta
formativa professional que s’ofereix a la comarca, tenint en compte que properament estarà
acabat un informe sobre les demandes de les empreses i que es contrastarà l’oferta formativa
amb les necessitats dels sectors productius bagencs.
En una primera reflexió, observant el volum d’especialitats i cursos que s’ofereixen, es
constata que l’oferta formativa és molt ample, especialment pel que fa a l’oferta del
Departament d’Educació i del Departament de Treball destinada a les persones joves. L’oferta
universitària, l’oferta de cicles formatius i l’oferta d’itineraris formatius per a joves és molt
completa i abasta totes les possibilitats, tant per als que volen continuar estudiant com per als
que no han assolit l’ESO . En canvi, la formació adreçada a les persones en situació d’atur,
ofertada directament pel Servei d’Ocupació, i la formació adreçada a persones treballadores i a
empreses, ofertada directament pel Consorci de Formació Contínua, no es tant abundant.
Tanmateix, aquestes mancances de formació continua queden cobertes amb l’amplíssima
oferta que ofereixen directament les Universitats, administracions locals, entitats, fundacions,
centres privats, gremis i col·legis professionals en moltes especialitats.
Si es compara l’oferta formativa actual amb la de fa més de cinc anys s’observa l’increment
dels estudis semi-presencials i dels estudis on-line, en totes les modalitats i especialitats
(formació universitària, graduat escolar, formació contínua).
També cal fer especial esment de l’increment notable de la modalitat de Formació Dual en els
cicles formatius que comença a prendre cada cop més força sobretot en determinades famílies
professionals, amb un total de 24 cicles en modalitat dual. Tot i que encara hi ha especialitats,
al Bages, que no disposen d’aquesta opció com informàtica i comunicacions, imatge personal,
hoteleria i turisme, agrària i indústria alimentària.
Tot i que l’oferta, en general, és molt àmplia hi ha algunes especialitats destinades a col·lectius
específics que tenen possibilitat de millora i d’ampliació. Per exemple, pel que fa a l’oferta de
cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, hem de tenir en compte que de les 24
famílies professionals que s’imparteixen a Catalunya n’hi ha 6 que no s’ofereixen al Bages. La
manca d’oferta formativa de la família professional marítimopesquera no és preocupant,
donat el fet que fa referència a professions poc representatives dins de l’àmbit productiu de la
comarca. En canvi hi ha altres famílies professionals en les que no es duu a terme formació,
com química, arts gràfiques, energia i aigua, imatge i so i seguretat i medi ambient en les quals
s’hauria de valorar, previ anàlisis de les necessitats del sectors productius, si seria convenient
que fossin posades en oferta.
En aquest mateix sentit, també hauria de ser objecte de debat i de contrast amb les
necessitats manifestades per les empreses el fet que més de la meitat dels cicles formatius que
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s’ofereixen a la comarca s’implementen en l’àmbit de la informàtica i comunicacions, serveis
socioculturals i a la comunitat, sanitat i administració i gestió.
Pel que fa a l’oferta de FOAP (Formació Oferta Àrees Prioritàries) del Servei d’Ocupació de
Catalunya destinada a persones en situació d’atur, els centres que treballen en aquest àmbit
comenten que no tramiten més sol·licituds de cursos al SOC per la carrega burocràtica que
porten associada i que una major flexibilitat en els terminis d’inscripció facilitaria un major
nombre d’alumnes als cursos.
Tanmateix, aquesta escassa oferta de FOAP queda coberta per l’oferta que ofereixen
administracions locals com l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i altres ajuntaments
de la comarca que estan oferint formació adaptada per a facilitar la inserció laboral de
determinats col·lectius de persones en situació d’atur i/o treballadors/es de diferents sectors
(sector industrial metal·lúrgic i auxiliar d'automoció, llars i cures, etc.) . Aquesta formació es
finança a través de diversos programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya o
per la Diputació de Barcelona.
En referència a les persones destinatàries, l’oferta formativa per al col·lectiu de persones
migrades és escassa. Les escoles d’adults de la comarca no cobreixen la demanda de cursos
d’alfabetització i de català i ho estant assumint altres entitats com Caritas. També, des del
Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea d’Inclusió Social, es realitzen els cursos formatius
derivats de la llei i decret d’Acollida de Catalunya adreçat a les persones estrangeres,
migrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les
retornades.
Sobre l’ajust entre l’oferta formativa professional que s’ofereix als i les joves i la demanda per
part d’aquests, tothom coincideix en que es condició indispensable que l’oferta formativa
tingui en compte les necessitats sectorials detectades en el món laboral. Tanmateix això no
garanteix que els i les alumnes s’inscriguin, i que posteriorment es qualifiquin i s’incorporin als
àmbits laborals amb majors possibilitats d’ocupació.
Es evident el desajust entre l’oferta formativa i la demanda formativa de les persones joves. En
aquest sentit cal incidir en l’orientació vers els alumnes i les famílies, sobretot en edat molt
joves, fent també, especial atenció a la incorporació de les noies a les disciplines acadèmiques
de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
També s’observa un desajust en l’oferta de formació contínua per a treballadors/es i
empreses. Per l’experiència d’anys anteriors, els centres que ofereixen formació en aquest
àmbit informen que l’oferta supera a la demanda i que molts cursos no s’inicien per falta
d’usuaris/àries. D’altra banda, també es constata que les empreses no esgoten la formació
subvencionada que s’oferta des de les administracions. En aquest sentit, des de les
administracions cal sensibilitzar a les empreses sobre la importància de la formació com a
factor de creixement i competitivitat.
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Per acabar, manifestar que aquest informe haurà de tenir una segona part que inclogui un
seguiment de l’oferta formativa 2019-2020 que s’ha dut a terme realment i de l’oferta
formativa que no s’ha executat per falta de demanda. També caldrà tenir en compte si els
demandants són persones residents al Bages o si, com es previsible, l’oferta formativa del
Bages té un caràcter supracomarcal i està pensada perquè accedeixin demandants de
comarques veïnes.
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ANNEX 1. Formació Professional Inicial
Llistat de tots els cicles formatius de grau mitjà i superior de la comarca del Bages i els centres
formatius on es realitzen.

Amb * els cicles de Formació en modalitat dual
Activitats físiques i esportives
CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà)
Activitats eqüestres
Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

Fundació Joviat
Fundació Joviat

CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)
Condicionament físic
*Condicionament físic
Ensenyament i animació socioesportiva
Ensenyament i animació socioesportiva

Fundació Joviat
INS Quercus
Fundació Joviat
INS Quercus

Administració i gestió
CFGM
Gestió administrativa
Gestió administrativa
Gestió administrativa

Escola Montserrat
Fundació Joviat
INS Lacetània

CFGS
Administració i finances
Administració i finances
Administració i finances
*Administració i finances
*Administració i finances , perfil: gestió d'entitats i clubs esportius
Assistència a la direcció

Fundació Joviat
INS Lacetània
UOC-Jesuïtes educació
Escola Montserrat
Campus Prof UManresa
Fundació Joviat

Agrària
CFGM
Producció agroecològica

Escola Agrària Manresa

CFGS
Ramaderia i assistència en sanitat animal

Fundació Joviat
72

Comerç i màrqueting
CFGM
Activitats comercials
Activitats comercials
*Activitats comercials

Escola Montserrat
Fundació Joviat
INS Guillem Catà

CFGS
Gestió de vendes i espais comercials
Gestió de vendes i espais comercials
Màrqueting i publicitat
*Màrqueting i publicitat
*Màrqueting i publicitat enològic

Fundació Joviat
INS Guillem Catà
UOC-Jesuïtes Educació
Escola Montserrat
INS Gerbert d'Aurillac

Edificació i obra civil
CFGM
*Construcció

INS Castellet

CFGS
Projectes d’edificació

INS Lacetània

Electricitat i electrònica
CFGM
*Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques

INS Lacetània
INS Lacetània

CFGS
Automatització i robòtica industrial
Automatització i robòtica industrial
Sistemes electrotècnics i automatitzats
*Manteniment electrònic

Escola Diocesana Navàs
INS Lacetània
Escola Diocesana Navàs
INS Lacetània

Fabricació mecànica
CFGM
*Mecanització

INS Castellet

CFGS
Disseny en fabricació mecànica
Programació de la producció en fabricació mecànica

INS Lacetània
INS Lacetània

Fusta, moble i suro
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CFGM
Fusteria i moble

INS Guillem Catà

CFGS
*Disseny i moblament

INS Guillem Catà

Hoteleria i turisme
CFGM
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració

Fundació Joviat
Fundació Joviat

CFGS
Direcció de cuina
Direcció de serveis en restauració

Fundació Joviat
Fundació Joviat

Imatge personal
CFGM
Estètica i bellesa (2 línies)
Perruqueria i cosmètica capil·lar (2 línies)

INS Guillem Catà
INS Guillem Catà

Indústries alimentàries
CFGM
Forneria, pastisseria i confiteria

Fundació Joviat

Indústries extractives
CFGM
*Excavacions i sondatges

INS Mig-Món

Informàtica i comunicacions
CFGM
Sistemes microinformàtics i xarxes
Sistemes microinformàtics i xarxes
Sistemes microinformàtics i xarxes (2 línies)
Sistemes microinformàtics i xarxes

Escola Diocesana Navàs
Fundació Joviat
INS Castellet
INS Lacetània

CFGS
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (2 línies)

Escola Diocesana Navàs
INS Lacetània
UOC-Jesuïtes Educació
Escola Diocesana Navàs
INS Castellet
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Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil: videojocs i oci digital Fundació Joviat
Desenvolupament d’aplicacions web
Escola Diocesana Navàs
Desenvolupament d’aplicacions web
Fundació Joviat
Desenvolupament d’aplicacions web
INS Lacetània
Desenvolupament d’aplicacions web
UOC-Jesuïtes Educació

Instal·lació i manteniment
CFGM
Manteniment electromecànic
Manteniment electromecànic

Escola Diocesana Navàs
INS Lacetània

CFGS
*Mecatrònica industrial

INS Lacetània

Sanitat
CFGM
Cures auxiliars d’infermeria
Cures auxiliars d’infermeria
Cures auxiliars d’infermeria (2 línies)
Emergències sanitàries
*Farmàcia i parafarmàcia

Escola Diocesana Navàs
Fundació Joviat
INS Guillem Catà
Fundació Joviat
Fundació Joviat

CFGS
Dietètica
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Laboratori clínic i biomèdic
*Pròtesis dental

Fundació Joviat
Fundació Joviat
Fundació Joviat
Fundació Joviat
INS Guillem Catà
Campus Prof UManresa

Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGM
Atenció a les persones en situació de dependència
Atenció a les persones en situació de dependència
Atenció a les persones en situació de dependència

Escola Diocesana Navàs
Escola Montserrat
INS Guillem Catà

CFGS
Animació sociocultural i turística
Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Educació infantil

FEDAC-Manresa
INS Guillem Catà
Escola Diocesana Navàs
INS Guillem Catà
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*Educació infantil
*Educació infantil: ciència i experimentació
Integració social
Integració social
Integració social
*Integració social (2 línies)

Escola Montserrat
Campus Prof UManresa
Escola Diocesana Navàs
FEDAC-Manresa
UOC-Jesuïtes Educació
INS Guillem Catà

Tèxtil, confecció i pell
CFGM
*Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

INS Guillem Catà

Transport i manteniment de vehicles
CFGM
Electromecànica de vehicles automòbils
*Electromecànica de maquinària
*Carrosseria

INS Lacetània
INS Llobregat
INS Lacetània

CFGS
*Automoció

INS Lacetània
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ANNEX 2. Directori de centres formatius del Bages
Centres d’educació secundària, batxillerat i formació professional
Centre

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Web

Campus Professional
UManresa

Av. Bases de Manresa, 1
08242 Manresa

93 877 41 79

a8074999@xtec.cat

www.umanresa.cat/ca/campus-professional

Christabel

C. Era de l’Esquerra, 2
08242 Manresa

93 872 55 54

a8064234@xtec.cat

hwww.christabel.es/index.php/cursos/estetica/cfgm-estetica-personaldecorativa

Col·legi L’AVE Maria

C. Major, 54-60, 08242,
Manresa

93 874 21 61

a8020267@xtec.cat

www.avemariamanresa.cat

Col·legi Mare de Déu
del Pilar

C. Sant Joan, 62, 08240,
Manresa

93 873 04 04

a8020309@xtec.cat

Col·legi Oms i de Prat

C. Oms i de Prat, 2,
08241, Manresa

93 873 11 00

a8020085@xtec.cat

www.omsideprat.cat

Escola d’Agrària de
Manresa

C. Ramon d’Iglesias, 5-7
08242 Manresa

93 874 90 60

a8020486@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/ecamanresa/

Escola d’Art de
Manresa

C. dels Infants, 2-6
08243 Manresa

93 872 63 69

a8042196@xtec.cat

www.escolaart-manresa.cat/

Escolania de
Montserrat

C. Monestir, s/n
08199 Monistrol de
Montserrat

93 877 77 66

a8021910@xtec.cat

www.escolania.cat/

Escola Diocesana de
Navàs

C. de Vicenç Vidal i
Casacuberta, 2, 08670
Navàs

93 839 01 00

edn@edn.cat

www.edn.cat

Escola Llissach

C. Fira, 26
08251 Santpedor

93 832 01 57

a8025061@xtec.cat

www.escolallissach.cat

Escola Montserrat

Enginyer Llansó, 24
08295 Sant Vicenç de
Castellet

93 833 12 59

a8028540@xtec.cat

www.montserratfp.cat/

Escola Paidos

Av. Girona, 41-73
08272 Sant Fruitós de
Bages

93 876 02 71

a8026427@xtec.cat

www.escolapaidos.com/

Escola FEDACManresa
(Dominiques)

C. Bruc, 45
08241 Manresa

93 872 84 00

a8020140@xtec.cat

www.fedac.cat/manresa.php

Escola FEDAC-Sant
Vicenç (Dominiques)

C. Dr. Trias, 76
08295 Sant Vicenç de
Castellet

93 833 03 05

a8028552@xtec.cat

www.fedac.cat/santvicenc.php
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Institut Bages Sud

C. Salt del Rec, 10
08296 Castellbell i el
Vilar

93 834 00 55

a8068616@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/sesbagessud/

Institut Cal Gravat

C. de Puig i Cadafalch,
54, 08243 Manresa

93 874 23 68

a8065330@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/iescalgravat/

Institut Cardener

C. del Sol, 13
08250 Sant Joan de
Vilatorrada

93 876 56 74

a8066322@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/sinscardener/

Institut Castellet

C. del Bisbe Perelló,
08295 Sant Vicenç de
Castellet

93 833 07 51

iescastellet@xtec.cat

www.inscastellet.cat

Institut d’Auro

C. Convent, 24 - 08251
Santpedor

93 832 05 54

secretaria@ies-auro.net

www.dauro.cat

Institut de Navarcles

Camí de l’Angle, 8
08270 Navarcles

93 827 00 22

a8059524@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/sesnavarcles/

Institut Escola Sant
Jordi

C. Puig-reig, s/n
08670 Navàs

93 839 09 81

a8072188@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/iesantjordi/

Institut Gerbert

Av. Lluís Companys, 0,

93 876 18 21

iesgerbert@xtec.cat

www.iesgerbert.cat
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d’Aurillac

08272 Sant Fruitós de
Bages

Institut Guillem Catà

C. de Rosa Sensat, 6,
08243 Manresa

93 877 37 05

a8046761@xtec.cat

www.inskta.cat

Institut Lacetània

Av. de les Bases de
Manresa, 51-59, 08242
Manresa

93 877 37 50

inslacetania@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/inslacetania

Institut Llobregat

C. Estació, 22, 08650
Sallent

93 837 06 50

a8047376@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/insllobregat

Institut Lluís de
Peguera

Pl. d'Espanya, 2, 08242
Manresa

93 877 36 37

iespeguera@xtec.cat

www.inspeguera.cat

Institut Manresa Sis

C. Vivendes Pare Ignasi
Puig, s/n
08241 Manresa

93 856 45 66

a8067636@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/insmanresasis/

Institut Mig-món

C. de Ramon y Cajal, 9,
08260 Súria

93 869 41 00

iesmigmon@xtec.cat

www.iesmigmon.cat

Institut Miquel Bosch i
Jover

C. Arquitecte Gaudí, 2-4,
08271 Artés, Barcelona

93 820 21 93

a8046876@xtec.cat

www.agora.xtec.cat/iesmiquelbosch

Institut Pius Font i

C. d'Amadeu Vives, 4,

93 874 23 11

a8033924@xtec.cat

www.iespfq.cat
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Quer

08243 Manresa

Institut Quercus

Av. de Montserrat, 95,
08250 Sant Joan de
Vilatorrada

93 876 45 46

insquercus@xtec.cat

www.insquercus.cat

Institut Sant Ramon

Pl. de Les Fabricantes, 1
08261, Cardona

93 868 47 08

iessantramon@xtec.cat

www.iessantramon.xtec.cat

Joviat

C. Rubió i Ors, 5-17
08240 Manresa

93 872 69 88

a8020036@xtec.cat

www.joviat.com

La Salle Manresa

C. de la Pau, 109-111,
08243 Manresa,
Barcelona

93 874 03 51

lasallemanresa@lasalle.cat

www.manresa.lasalle.cat

Vedruna Artés

C. Carme, 16
08271 Artés

93 830 52 12

a8000220@xtec.cat

www.vedrunaartes.cat

Vedruna Cardona

Av. Mare de Déu del
Carme, s/n
08261 Cardona

93 869 28 76

a8015545@xtec.cat

www.vedrunacardona.org

Centres que imparteixen altres accions formatives professionals
Entitat

Adreça

Telèfon

Correu de contacte

Web
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AMPANS EEE Jeroni de
Moragas

Crta. Manresa –Santpedor,
Km. 4, Santpedor

93 827 23 00

acortina@ampans.cat

www.ampans.cat/persones-families/escola

AMPANS Servei d’Inserció

Crta. Manresa –Santpedor,
Km. 4, Santpedor

93 827 23 00

ampans@ampans.cat

www.ampans.cat/formacio-insercio

AMPANS Centre de Noves
Oportunitats

Avinguda. Dels Dolors, 36,
Manresa

93 522 00 40

novesoportunitats@ampans.cat

www.startnovesoportunitats.com

Fundació EMI

Passeig Pere III, 96, 1r 1,
Manresa

93 873 45 99

info@emi-manresa.cat

www.emi-manresa.cat

CAE Escola d’Educadors en
el Lleure

Plaça del Milcentenari s/n,
Manresa

93 872 57 89

cae@cae.cat

www.cae.cat

Càritas Arxiprestal Manresa

Baixada de la Seu, 3 baixos,
08241, Manresa.

93 872 15 42

caritasmanresa@caritasmanresa.cat

www.caritasbisbatvic.cat/manresa

CIDET Manresa

Passeig Pere III, 48, 08242,
Manresa.

93 874 89 00

cidet@cidet.com

www.cidet.com

CIO Manresa

C/ de la Verge de l’Alba, 5-7,
Manresa

93 877 64 90

cio@ajmanresa.cat

www.ciomanresa.cat

IDFO (Formació continuada
i orientació professional)

Passeig Pere III, 60-62,
Manresa

93 874 44 11

informacio@idfo.com

www.idfo.com/cursos
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IEFE Talent & Training

C/ St. Joan Baptista Salle, 4-6,
1re, Manresa

93 872 05 55

iefe@iefe.es

www.iefe.es

Cambra de Comerç de
Manresa (Edifici Can Jorba)

Muralla del Carme, 17-23, 2a,
Manresa

93 872 42 22

info@cambramanresa.org

www.cambramanresa.cat

Centre de Formació
Pràctica-Fundació Lacetània

Pol. Ind. Els Dolors Palau Firal
(baixos), Manresa

93 875 72 79

cfp@cfp.cat

www.cfp.cat

Oficina Jove del Bages
Assessoria (Assessoria de
treball)

C/ Sant Blai, 14, Manresa

93 877 13 60

bages@oficinajove.cat

www.oficinajove.cat/oficina-jove-del-bages

Joviat FPintegrada (certificat
professionalitat)

C/ de Folch i Torres, 5-13,
Manresa

93 872 69 88

secretaria@joviat.cat

www.joviat.com
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