
COMISSIÓ FORMACIÓ
MESA D’OCUPACIÓ

EL MIRADOR
Castellar del Vallès

28 de setembre de 2016



ORDRE DEL DIA:

Ordre del dia

1) Cicles Formatius
2) Formació dual
3) PFI
4) Escola d’adults4) Escola d’adults
5) Formació ocupacional
6) Formació contínua



CICLES FORMATIUS

Objectiu

Assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada

Requisits d’accés

� Haver superat l'ESO o equivalent

� En cas de no disposar del Graduat en ESO:

Superar una prova d‘accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es
realitza la prova, o

Superar un curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17
anys o complir-los l'any en que es fa la matrícula al curs



CICLES FORMATIUS

CF Castellar del Vallès

CFGM d’administratiu

El curs de FP de Tècnic/a en Gestió Administrativa prepara per formar part activa en la gestió
de les diferents àrees que conformen una empresa

Durada

Dos cursos escolars amb un total de 2.000 hores

Places

30 places. Actualment hi ha 14 alumnes a primer i 27 a segon



CICLES FORMATIUS

CF Castellar del Vallès

CFGM de jardineria i floristeria

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

Durada

Dos cursos escolars amb un total de 2.000 hores

Places

30 places. Actualment hi ha 21 alumnes a primer i 14 a segon



CICLES FORMATIUS

CF Castellar del Vallès

CFGM de producció agroecològica

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

Durada

Dos cursos escolars amb un total de 2.000 hores

Places

30 places. Actualment hi ha 19 alumnes a primer i 11 a segon



EMPRENEDORIA ALS INSTITUTS

Pensa -Jove als instituts

Taller d’una hora i mitja de durada organitzat per la Diputació de Barcelona

Objectius

� Facilitar l’ inici i la pràctica de l’activitat emprenedora
� Potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc en tots els processos formatius
� Potenciar l’autoconeixement i el desenvolupament de competències
� Establir la emprenedoria com a eix fonamental de creixement personal� Establir la emprenedoria com a eix fonamental de creixement personal
� Desenvolupar la perseverança, creativitat i confiança em un mateix
� Descobrir les habilitats i interessos personals

Activitats

Activitat 1: Com sóc?

L’objectiu de la qual serà aprendre a valorar- se a un mateix, així com saber veure i
expressar allò de bo que tenen els companys i companyes, per tal d’anar perfilant aquelles
característiques necessàries per a emprendre un projecte



EMPRENEDORIA ALS INSTITUTS

Pensa -Jove als instituts

Activitats

Activitat 2: El Twister de l’emprenedoria

Reconèixer les competències de la persona emprenedora i prendre consciència que tothom 
posseeix un potencial emprenedor. 

L’activitat es dinamitzarà mitjançant un Twister adaptat expressament per al taller, en el qual L’activitat es dinamitzarà mitjançant un Twister adaptat expressament per al taller, en el qual 
l’alumnat haurà d’anar responent diferents preguntes relacionades amb les característiques 
de les persones emprenedores (test d’habilitats emprenedores)

Activitat 3:

Conèixer el procés de creació d’idees, i ser conscient que tothom és capaç d’imaginar 
projectes.

En finalitzar el taller es donarà a cada alumne/a una “Llibreta de les idees” per tal que anotin 
els seus projectes emprenedors, les seves idees, etc. en el seu dia a dia



FORMACIÓ DUAL

Objectius

Modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu
i l’empresa. Els seus principals objectius són:

� Augmentar la col·laboració entre els centre formatius de FP i les empreses
� Ajudar a l’alumnat a conèixer més de prop el sector en el que treballaran
� Facilitar la futura incorporació al mercat de treball
� Millorar la qualificació professional dels i les joves

 

Modalitats

� Formació exclusiva al centre educatiu
� Formació amb participació de l’empresa
� Formació compartida entre ambdós
� Formació exclusiva a l’empresa

Característiques generals

� Existeix un mínim d’un 33% d’hores de formació a l’empresa
� La formació teòrica i la formació pràctica es realitzen en alternança
� Hi ha una retribució econòmica i l’alta a la Seguretat Social
� La durada dels estudis pot ser de 3 anys en lloc de 2
� Cada formació té unes característiques i aquestes poden variar d’un programa a un
altre



PFI – Programa de formació i inserció

Objectiu

Els PFI tenen com a finalitat proporcionar una formació bàsica i professionalitzadora que permet la
incorporació al món laboral o l’accés a CFGM

 

Requisits d’accés

�16-21 anys
� No estar en possessió del graduat en Educació Secundària Obligatòria

Continguts

Mòdul A - Formació específica + 200h de pràctiques en empreses

Mòdul B - Formació bàsica (català, castellà, matemàtiques, socials, formació laboral) donant
importància a les tecnologies, amb el coneixement de l’entorn social i professional i amb els
recursos per a la inserció laboral

PFI Institut Puig de la Creu

Auxiliar de cuina i serveis d’hoteleria, restauració i bar

15 alumnes



ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS

 Objectius

Donar resposta als diversos objectius que cadascun espera aconseguir mitjançant un procés
formatiu

Àmbits

� Formació bàsica
� Formació per al món laboral
� Formació per al lleure i la cultura� Formació per al lleure i la cultura

Ensenyaments

� Formació instrumental de primer, segon i tercer nivell
� Ensenyament inicial (anglès)
� Graduat d’Educació Secundària (GES)
� Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior
� Preparació per a l’accés a proves de majors de 25 anys i de 45 anys
� Curs per a persones nouvingudes
� Necessitats educatives especials
� Taller de literatura
� Centre de suport IOC



ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS

Horari

De dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h i de 19 a 21.30 h.

Nombre d’alumnes

� Curs 2015-2016: 314

� Curs 2016-2017: 286� Curs 2016-2017: 286



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Formació Ocupacional

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en situació
d'atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la
qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o 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 desectors 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 i dels centres
col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.

L’ajuntament de Castellar del Vallès és centre col·laborador des de 1996, amb número
de cens 02378.



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Certificats de professionalitat

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

Especialitats formatives homologades a Castellar del Vallès

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



GARANTIA JUVENIL 

La Iniciativa d'Ocupació Juvenil o Garantia Juvenil és un dels mecanismes de la UE per a
lluitar contra l'atur juvenil. En concret, pretén la integració sostenible en el mercat de
treball dels joves, en particular d'aquells que no tenen feina i que no estan integrats als
sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren risc de patir exclusió
social i els procedents de comunitats marginades.

Requisits

� Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/na de la Unió o dels Estats que formen part
de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliurede l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure
circulació i residència. També podran inscriure's les persones estrangeres titulars d'una
autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

� Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.

� Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en
el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

� No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.



GARANTIA JUVENIL 

Requisits

� No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els
90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

� No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els
30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

�Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions quede Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que
es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.



FORMACIÓ OCUPACIONAL

2015-16

Inici/Fi Tipus Administració Especialitat
Hores de 
formació

Col.lectiu Alumnes Insercions
Subvenció
rebuda

05/12/2015-
30/03/2016

Formació
Ocupacional

Consorci per a la 
formació 

continua de 
Catalunya

(CP2) Confecció i 
publicació de 
pàgines web 

560

Joves de 16 a 29 
anys (Garantia 

Juvenil)

11 8

47.770,50 €

13/10/2015-
04/03/2016

(CP1) 
Operacions 
d'enregistrament 
i tractament de 
dades i 

440 10 2

dades i 
documents

02/03/2016-
28/09/2016

Formació
Ocupacional

Generalitat de 
Catalunya

(CP1) 
Operacions 
auxiliars de 
serveis 
administratius i 
generals 

450

Persones 
desocupades

15 2 30.789,00 €

31/12/2015-
28/10/2016

(CP2) Activitats 
administratives 
en la relació amb 
el client

820 15 2 53.730,00 €

13/04/2016-
27/04/2016

Formació
Treball i 

Formació RMI
Generalitat de 
Catalunya

Competències 
digitals

15 Persones 
perceptores de 

RMI
7 2 630,00 €

15/04/2016
Competències 
lingüístiques

5

29/01/2016-
29/04/2016

Formació
Treball i 
Formació

(CP1) 
Operacions 
bàsiques de 
comunicació

120
Persones no 
perceptores de 
cap prestació

14 4 7.800,00 €

Totals 2410 72 19 140.719,50 €



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Sol·licitud 2016-17

Inici/Fi Tipus Administració Especialitat
Hores de 
formació

Col.lectiu Alumnes
Pendent de sol.licitar i 
atorgament aproximat

(CP2) Confecció i 
publicació de 
pàgines web 

580 15 39.683,60 €

(CP2) Activitats de 

Desembre 2016
Octubre 2017

Formació
Ocupacional

Generalitat de 
Catalunya

Persones 
desocupades

(CP2) Activitats de 
gestió 
administrativa

900 15 61.578,00 €

(CP1) Operacions 
auxiliars de serveis 
administratius  i 
generals

450 15 30.789,00 €

Desembre 2016

Formació
Treball i 

Formació RMI

Dependrà del 
col.lectiu

30
Persones 

perceptores de 
RMI

7 630,00 €

Formació
Treball i 
Formació

120
Persones no 

perceptores de 
cap prestació

10 7.800,00 €

2080 66 132.050,60 €



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Programes comarcals JOVES PER L’OCUPACIÓ  2015-16 

Municipi Especialitat Hores Joves Insercions

Sabadell

Auxiliar de gestió 
logística i administrativa

220 19 10

Operacions auxiliars d'elaboració a la 
indústria alimentària

220 18 9

indústria alimentària

Castellar del Vallès 
Operacions auxiliars de càtering i 
cuina de col·lectivitats

200 17 8

Comerç i desenvolupament 
d'aplicacions mòbils

220 13 7

Badia del Vallès Auxiliar de preparació físico -
esportiva

220 13 6

TOTAL 1080 80 40

Programes comarcals FEM OCUPACIÓ PER JOVES   2015-16

A la comarca s’han atès 19 joves ,entre ells 1 de Castellar. 100% inserció.



FORMACIÓ OCUPACIONAL

Programes comarcals JOVES PER L’OCUPACIÓ  2016-17 

Municipi Especialitat Hores

Polinyà Auxiliar de gestió logística i administrativa 220

Viladecavalls Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 220

Sabadell Operacions auxiliars d'elaboració a la 
indústria alimentària 220

Terrassa Operacions auxiliars de processos tèxtils 200

Sabadell Auxiliar de Social Media Marketing 200



METALLVALLÈS

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

Objectius

� Innovar en les polítiques d’ocupació

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

� Incidir en la col·laboració público-privada

� Millorar la competitivitat empresarial de les empreses metal·lúrgiques

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

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



METALLVALLÈS

Àmbit territorial del projecte

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

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

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



METALLVALLÈS

Accions realitzades a Castellar del Vallès

95 persones adscrites al projecte
33 empreses adscrites al projecte

Accions formatives a les que s’ha participat

Gestió administrativa i financera del Comerç internacional (270 h) Octubre de 2015
Interpretació de plànols (30 h) Març de 2016Interpretació de plànols (30 h) Març de 2016
Tècniques de fabricació mecànica i Cnc (160 h) Maig de 2016

Accions formatives in company a les que s’ha participat

Magneti Marelli (200 h) Abril de 2016

Visites a empreses

MEC 2010. Sabadell. Març de 2016
Digiproces. Castellar del Vallès. Juliol de 2016

Insercions

40



METALLVALLÈS

Inici/Fi Curs
Hores de 
formació

Alumnes Insercions Alumnes Castellar del Vallès Insercions Castellar del Vallès

06/10/2015-
22/12/2015

Gestió 
administrativa i 
financera del 

comerç 
internacional

270 13 7 4 3

29/03/2016-
13/04/2016

Interpretació de 
plànols 30 13 5 5 1

14/03/2016-
11/05/2016

Operari/ària 
acoblament 
electrònic

200 6 4 1 1

03/05/2016-
17/06/2016

Operari/ària 
indústria 
electrònica

200 22 17 5 3

02/06/2016-
18/07/2016

Tècniques de 
fabricació mecànica 

i CNC
160 12 6 1 0

Totals 860 66 39 16 8



METALLVALLÈS II - 2016-17

Proposta formativa

� Ajustatge de motllos i matrius 
� Control numèric
� Soldadura
� Gestió de la Qualitat i Prevenció de Riscos 
� Formació a mida per a empreses (en funció de la demanda)



FORMACIÓ CONTÍNUA

Centre de Serveis

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

� Exprimeix Facebook i Whatsapp per al teu negoci
12 hores, 3 sessions. 22, 27 i 29 de juny de 2016

� Innovació en màrqueting i vendes� Innovació en màrqueting i vendes
10 hores, 2 sessions. 4 i 6 d’octubre 2016

� Eines gratuïtes al núvol d’internet per gestionar la teva empresa
12 hores, 3 sessions. 17, 19 i 24 d’octubre  de 2016

� Networking Express
3 hores, 1 sessió. 24 de novembre de 2016



FORMACIÓ CONTÍNUA

Centre de Serveis

Altres formacions previstes

� Com fer un guió d’Elevator Pitch
4 hores, 1 sessió. 28 d’octubre de 2016

� Avalua idees de negoci amb el mètode Canvas Model 
6 hores, 1 sessió. 1 de desembre de 20166 hores, 1 sessió. 1 de desembre de 2016

� Del Business Model Canvas al pla econòmic financer
6 hores, 1 sessió. 14 de desembre de 2016

� Comunicar amb eficàcia i persuasió
12 hores, 3 sessions. 21, 23 i 28 novembre de 2016

� La creativitat a l’empresa. Entrena’t i entrena el teu equip 
12 hores, 3 sessions. 12, 16 i 19 desembre de 2016



FORMACIÓ CONTÍNUA

El Mirador

El Mirador és un centre de coneixement, centre cultual i centre cívic que promou els
valors de la innovació i la creativitat, la ciència i la tecnologia, la cultura i la
cooperació.

Espais i serveis

Un centre cultural, amb un Auditori i d’altres sales per acollir tot tipus d’actes.Un centre cultural, amb un Auditori i d’altres sales per acollir tot tipus d’actes.

Un centre cívic, on les entitats de Castellar del Vallès compartiran espais per realitzar
les seves activitats, un centre per al desenvolupament comunitari i la cohesió social.

Un centre de coneixement, per promoure la innovació, l’aprenentatge i la creativitat,
facilitar l’accés a les tecnologies de la informació, potenciar les capacitats d’innovació
de la ciutadania, oferir cursos, donar suport a nous/noves emprenedors/es i generar
activitats al servei de la creativitat econòmica i social.

Un Servei d'atenció integral a la ciutadania: espai d'accés i relació amb l’administració.
L'equipament acull el Servei d’Atenció Ciutadana i d’altres serveis com ara l’Oficina
Local d’Habitatge, l’Oficina de Recaptació de la Diputació de Barcelona, l’Oficina
d’Immigració, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, l'oficina de SOREA i
alguns dels serveis d’Atenció a les Dones.



FORMACIÓ CONTÍNUA

El Mirador

TIPOLOGIA CURS NOM CURS Hores Alumnes Cursos

ADMINISTRACIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ DE PERSONAL 66 29 2

EXPRESSIÓ CORPORAL PILATES 566 165 7

ARTS PLASTIQUES I MANUALS RESTAURACIÓ DE MOBLES 128 40 4

HABILITATS SOCIALS GRAFOLOGIA 20 17 2

IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS ADULTS 490,5 183 11

CONVERSA EN FRANCÈS ADULTS 75 27 2

CONVERSA EN ANGLÈS NENS 326 147 11CONVERSA EN ANGLÈS NENS 326 147 11

INFORMÀTICA I TIC

INFORMATICA 20 11 1

INTERNET 20 6 1

TALLERS INFORMATICA (3 h) 6 12 2

OFIMÀTICA 60 19 2

SCRATCH 49,5 28 2

NOVES TECNOLOGIES

VIDEO 40,5 33 3

FOTGRAFIA DIGITAL 18 12 1

TABLET I SMARTPHONE 9 22 3

CURS D'ORIENTACIO AMB GPS 8 8 1

GEOCACHING 3 19 1

TALLER DE PERIODISME 20 14 1

CUINA I GASTRONOMIA
CUINA DE TOT L'ANY 114 52 5

CUINA DE NADAL 12 18 1

ALTRES CURS DE BRAILLE 5,5 24 1

Total general 2057 886 64



FORMACIÓ CONTÍNUA

El Mirador

Edat Nombre alumnes
<16 213
16-24 46
25-34 53
35-44 165
45-54 16645-54 166
55-64 142
>=65 101

TOTAL 886


