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el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 



MOIANES
FORMA’TAL

2

FORMACIÓ ADREÇADA A PERSONES

MENTRE ESTÀS A L’ATUR TREBALLA AMB LES IDEES (5h)
Aquesta activitat vol aportar alguns coneixements però sobretot vol crear un ambient agradable 
en el qual els participants es donin permís per aprofundir en el coneixement personal a través 
d’eines creatives que els permetin pensar noves alternatives laborals.

Calendari: dimarts 17 d’abril
Horari: de 9 del matí a 2 del migdia
Lloc: Can Carner. Moià 
Formadora: Maria Batet (entrenadora d’emprenedors)

CÀPSULA “OBJECTIU TROBAR FEINA” (3h)
Saps què busquen les empreses? I tu, com busques feina?
Els temps han canviat i per això hem de saber adaptar la nostra candidatura i conèixer quins 
són els aspectes claus del procés de recerca de feina. 
S’adreça a persones en situació d’atur i inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest taller és obligatori pels usuaris del SOM que hagin fet entrevista amb el 
servei i vulguin participar de les ofertes que s’hi gestionen.

Calendari i municipi: 
• 23 de març a Santa Maria d’Oló. Espai Hemalosa
• 27 d’abril a Moià, Can Carner.
• 25 de maig a Castellterçol. Sala de lectura
• 29 de juny a Monistrol de Calders. Sala Petita
• 27 de juliol a Moià. Can Carner
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia

JOVE, ESTÀS PREPARAT/DA PER SUPERAR UNA ENTREVISTA DE FEINA 
AMB ÈXIT? T’EXPLIQUEM TOT EL QUÈ HAS DE SABER PER FER-HO! 
(3h)
Taller pràctic d’habilitats socials per a joves centrat en les entrevistes per a la recerca de feina. 
Tipus d’entrevistes, moments claus en una entrevista, llenguatge verbal i llenguatge no verbal, 
competències que cal posar en joc en l’entrevista de feina...

Calendari: dimecres 25 d’abril
Horari: de 5 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Castellterçol
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FORMACIÓ OCUPACIONAL
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (390h)
COML0309 - Certificat de professionalitat de nivell 3
MF1014_3: Organització de magatzems (110 hores)

• UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores)
• UF0927: Gestió de l’equip de treball del magatzem (30 hores)

MF1015_2: Gestió de les operacions d’emmagatzematge (110 hores)
• UF0929: Gestió de comandes i d’estoc (80 hores)
• UF0928: Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)

MF1005_3: Optimització de la cadena logística (90 hores)
MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’organització i gestió de
magatzems (80 hores)
Per poder participar en el curs cal estar inscrit a l’atur i realitzar una prova de nivell.
Calendari: de dilluns a divendres del 3 d’abril al 28 de juliol
Horari: de 4 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner (Moià)

ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL (240h)
Per poder desenvolupar les tasques administratives i comercials en llengua anglesa de forma 
correcta i fluida, a partir de millorar processos de comprensió i expressió oral. 

Calendari: de dilluns a divendres del 21 de maig al 26 de juliol
Horari: de 9 del matí a 2 del migdia
Lloc: Can Carner. Moià

Requisits:
1. Estar inscrit a l’atur 
2. Estar en possessió del títol de BUP/Batxillerat o FPI/CFGM branca administrativa.
3. Experiència professional en secretariat o administratiu comercial.
4. Posseir coneixements d’anglès nivell mitjà equivalent a un curs de 200 hores 
(presentar diploma o fer prova de nivell)
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TASTETS D’OFICIS 
Vols aprendre un ofici concret? Anima’t a conèixer les competències de l’ofici i ex-
plora noves opcions per a la teva trajectòria professional. 

TASTET D’ATENCIÓ AL PÚBLIC - ADMINISTRATIU/VA (24h)
T’atrau el món de l’administració però mai has desenvolupat activitats administratives? En 
aquest tastet t’oferirem eines per apropar-t’hi: organització de tasques, gestió del temps, ús 
dels recursos  informàtics,  comunicació interna i externa, atenció al client.

Calendari: dimarts i dijous del 10 al 26 de març 
Horari: de 9 del matí a 1 del migdia
Lloc: Can Carner. Moià

TASTET D’HOSTALERIA I MANIPULADOR D’ALIMENTS (27h)
L’hostaleria és un dels sectors amb més possibilitats de trobar feina a la comarca! No hi has 
treballat mai i no saps quines són les tasques que s’han de fer? T’introduirem en l’ofici de 
cambrer/a i d’ajudant de cuina. Inclou el curs de manipulador d’aliments amb intoleràncies 
i al.lèrgens.

Calendari: a determinar
Horari: de 9 del matí a 1 del migdia
Lloc: Can Carner. Moià. I un restaurant del Moianès

TASTET DE PEÓ DE MAGATZEM (24h)
Amb aquest tastet podràs obtenir una visió global de les tasques que es realitzen en un 
magatzem. Coneixeràs les funcions de manutenció, emmagatzematge i previsió de comandes, 
i descobriràs l’aplicació de les noves tecnologies a les funcions organitzatives del magatzem. 
Inclou el curs pràctic i teòric per obtenir el certificat de conductor de carretons elevadors.

Calendari: els dilluns i dimecres a determinar
Horari: de 4 a 8 de la tarda
Lloc: Castellterçol

TASTET DE CUIDADOR/A DE GENT GRAN (25h)
S’anomena cuidador/a a aquella persona que atén de forma continuada una persona en 
situació de dependència. Aquesta ocupació pot ser una opció per trobar feina però cal que 
coneguis quines tasques s’han de fer i què s’ha de tenir en compte per poder-hi treballar. 

Calendari: dilluns i dimecres del 4 al 30 d’abril
Horari: d’1/4 de 10 del matí a 1/4 d’1 del migdia
Lloc: Castellterçol
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AUTISME (30h)
Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i Organitzat pel CAE, 
entitat de formació i serveis sòcioculturals. 
Adreçat a persones treballadores ocupades i/o en situació d’atur. 
Places limitades. 
Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre 
autista per a la seva consideració a l’aula. Saber identificar un nen amb autisme i saber com 
tractar-lo. Aprendre a orientar als familiars amb un infant amb autisme. Conèixer la varietat de 
recursos i tècniques per al seu tractament i el seu procés educatiu.

Calendari: dijous del 19 d’abril al 21 de juny
Horari: dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià

LLETRES PER TOTHOM!  (120h)        
Arriba a la comarca una edició d’aquest programa promogut per la Secretaria d’Igualtat, Mi-
gracions i Ciutadania, l’Obra Social “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives 
de Persones Adultes.
Consisteix en l’alfabetització en català per ajudar a persones que no saben llegir ni escriure per 
a desenvolupar activitats de la vida quotidiana. 
Consta de 90 hores teòriques + 30 hores d’activitats complementàries

Calendari: d’abril a desembre 
Horari: a concretar
Lloc: Can Carner. Moià

IDIOMES
Vols fer algun curs de català? Des del Consorci t’oferim dues possibilitats de cursos 
des d’una metodologia i enfocament pràctics.

CATALÀ INICIAL (20h)
Per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció. 
Calendari: els dijous, dates a determinar
Horari: de 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: Castellterçol

CATALÀ INTERMEDI (20h)
Per a  les persones que volen escriure el català adequadament.
Calendari: els dimarts, dates a determinar
Horari: de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Casal Social. Calders
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PRACTICA L’ANGLÈS PER TREBALLAR (20h) 
Curs d’anglès per practicar la llengua en un entorn laboral i empresarial. Desenvolupar el 
llenguatge i vocabulari empresarial. Practicar tècniques de comunicació per entrevistes de 
treball, socialització amb clients i entorn laboral, atenció telefònica, participació en reunions, 
presentacions i negociacions. 

• NIVELL I
Calendari: de març a maig
Horari: a determinar
Lloc: Collsuspina
Calendari: de març a maig
Horari: a determinar
Lloc: Calders

• NIVELL II
Calendari: els dimecres del 14 de març al 23 de maig
Horari: de 7 de la tarda a 9 del vespre 
Lloc: Sant Quirze Safaja 
Requisits per formalitzar la inscripció del nivell II: haver fet el curs Practica l’Anglès per 
Treballar 1 o disposar del nivell pre-intermediate o intermediate (A2-B1). Si s’escau, es 
farà prova de nivell abans d’iniciar el curs. 

ANGLÈS DE CONVERSA A CASTELLCIR 
Tens cert nivell d’anglès i vols practicar-lo? Vols viatjar a l’estranger i necessites confiar en el 
teu anglès?
Farem conversa en anglès en grup sobre temes d’interès i actualitat, una manera entretinguda 
i interessant de practicar l’idioma. Cal tenir nocions d’anglès per poder mantenir una conversa 
bàsica.

Calendari: fins el 18 de juny
Horari: de 2/4 de 8 a 9 del vespre
Lloc:  Escola la Popa. Castellcir
Preu: gratuït

Inscripcions obertes a l’Ajuntament de Castellcir i al Consell Comarcal del Moianès. 
Places limitades.
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FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES – 
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES TIC
INFORMÀTICA I INTERNET NIVELL INICIAL A SANTA MARIA D’OLÓ (20h) 
Adreçat a persones amb coneixements bàsics d’informàtica i internet. Es realitzarà prova de 
nivell. 

Calendari: març - abril
Horari: de 5 a 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Escola Sesmón. Santa Maria d’Oló

INFORMÀTICA I INTERNET NIVELL AVANÇAT A CASTELLTERÇOL (20h) 
Adreçat a persones amb coneixements avançats d’informàtica i internet. Eines informàtiques 
per optimitzar i millorar tots aquells procediments i tasques relacionades amb l’edició de 
textos i navegació per internet amb programari lliure. Es realitzarà prova de nivell.

Calendari: abril - maig
Horari: de 5 a 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Escola o Telecentre. Castellterçol

TREU TOT EL SUC AL TEU ORDINADOR (20h)
Adreçat a persones que utilitzen l’ordinador a nivell bàsic i vulguin aprendre a utilitzar les eines 
que ofereix! Tens ordinador? Saps tot el que pots fer amb aquest aparell? Gestió de correu 
electrònic, agenda 2.0, crear llistes de reproducció de música, elaboració de presentacions i 
àlbums digitals, realitzar tràmits amb l’administració... Hi ha infinites possibilitats!

Calendari: abril - maig
Horari: de 2/4 de 10 a 12 del matí
Lloc: Telecentre Can Carner. Moià

VOLS OBTENIR EL TEU CERTIFICAT DIGITAL?
El Consell Comarcal del Moianès pot generar certificats digitals. Encara no el tens? Vine i te’l 
fem! Podràs treure l’informe de vida laboral, presentar instàncies als organismes públics, 
obtenir el certificat de Renda i els informes d’antecedents sexuals i penals, entre d’altres... 
T’ho expliquem! Només has de portar el DNI.

Calendari i municipi: 
• 23 de març a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja
• 6 d’abril a l’Ajuntament de Castellcir
• 20 d’abril a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló
• 4 de maig a l’Ajuntament de l’Estany
• 25 de maig a l’Ajuntament de Calders
• 8 de juny a l’Ajuntament de Monistrol de Calders
• 22 de juny a l’Ajuntament de Collsuspina
• 29 de juny a l’Ajuntament de Granera
• Al juliol (pendent de concretar) a l’Ajuntament de Castellteçol
• Al juliol (pendent de concretar) a l’Ajuntament de Moià
Horari: de 10 del matí a les 2 del migdia

*Els Ajuntaments de Moià i Castellterçol i el Consell Comarcal del Moianès ofereixen permanentment aquest 
servei. (Un dia del mes de juliol, com a acció de promoció del certificat digital i dels serveis que pot oferir, un 
tècnic del Consell Comarcal també es desplaçarà a aquests dos ajuntaments – Moià  i Castellterçol – per generar 
certificats digitals i resoldre dubtes. Us comunicarem el dia).
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PROJECTE INNOVADOR - FORMA’T I OCUPA’T AL MOIANÈS - 
EL MOIANÈS VE DE GUT
Estàs a l’atur i penses que no trobaràs feina perquè no tens ni formació ni experiència 
en els sectors que més ocupació generen al territori?
Aquesta és la teva oportunitat!
Participar en el projecte Forma’t i Ocupa’t - El Moianès Ve de Gust et dóna l’oportuni-
tat de formar-te en ocupacions relacionades amb el turisme, el patrimoni i el comerç, 
i a més combina aquests coneixements més tècnics amb formació més genèrica com 
la prevenció de riscos laborals, manipulació d’aliments i la millora del català.MÒ-
DUL DE PATRIMONI I RESTAURACIÓ D’ESPAIS (78h) 
Formació eminentment pràctica per conèixer les tècniques més utilitzades en restauració 

Patrimoni i 
Restauració

100h

Guies 
turístics

40h

Hosteleria i
Restauració

40h

Comerç i
Atenció al públic 

40h

Agricultura 
ecològica 

40h

Prevenció de 
riscos laborals

30h

Català
nivell A2

50h

Escola 
d’Emprenedors 

del Moianès

Manipulació 
d’aliments

10h

Si t’interessa participar en el projecte, formar-te i poder fer 
pràctiques a les empreses, demana informació i inscriu-t’hi!
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Apunta’t als primers cursos del Projecte Innovador Forma’t i Ocupa’t 
al Moianès!!!

MÒDUL DE PATRIMONI I RESTAURACIÓ D’ESPAIS (78h)
Formació pràctica per conèixer les tècniques més utilitzades en restauració d’elements i espais 
patrimonials del Moianès, tan pel què fa al manteniment de monuments ja existents, com la 
preparació i posada en funcionament de nous espais. Pintura, fusteria, jardineria, pedra seca.
Adreçat a persones en situació d’atur. Procés de selecció per un grup de 8 participants.

Calendari: març - abril
Horari: matins  
Lloc: Calders i diferents municipis del Moianès

MÒDUL DE GUIES I INFORMADORS TURÍSTICS DEL MOIANÈS (40h) 
Contingut general sobre turisme, com atendre al visitant, com preparar una visita... i una part 
específica sobre recursos turístics de la comarca. Curs molt pràctic i tot i que tindrà una part 
més teòrica a l’aula, es realitzaran activitats en els diferents llocs visitables de l’Ecomuseu del 
Moianès.

Calendari: abril - maig
Horari: tardes
Lloc: Centre de visitans de l’Estany

EL MOIANÈS PLE DE PROJECTES PER AQUEST 2018... 

ESTÀS A L’ATUR? T’INTERESSA!
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CAMPUS MOIANÈS 
UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2018
1. TALLER D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA: DIBUIX, PINTURA I NATURA (15h)
Dins de cadascú de nosaltres hi ha un gran i innat potencial creatiu. Descobreix el teu en 
aquest curs fonamentalment pràctic!
A càrrec de Marina Berdalet (Cercle Artístic del Moianès) i Roser Oduber (CACIS - Forn de la 
Calç de Calders).

Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Cercle Artístic del Moianès. Can Carner. Moià. - Darrer dia al Forn de la Calç de Calders.
Preu: 60€ curs sencer (Possibilitat d’inscriure’s a sessions individuals: 15€ / sessió)

2. MINDFULNESS PER A TOTHOM (15h)
El mindfulness és l’art de viure el present, sense perdre’ns la vida. Curs pràctic.
A càrrec d’Anna Pujol (Formada com a instructora de Reducció d’Estrès per la Facultat de 
Medicina de la universitat de Massachussetts, deixeble de Jon Kabat-Zinn)

Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Les Faixes. Moià.
Preu: 60€ curs sencer (Possibilitat d’inscriure’s a sessions individuals:  15€ / sessió)

3. CURS DE GESTIÓ DE LES EMOCIONS: EINES DE MILLORA PER A LA 
VIDA EMOCIONAL (20h)

• Dilluns dia 2: Neurociència aplicada a l’educació. 
A càrrec de Maria Rosa Casafont (Neuròloga)
• Dimarts dia 3: Emoció i conflicte
A càrrec de Núria Molina (Arttèrapia - Consultora en resolució de conflictes)
• Dimecres dia 4: Els indicadors de desenvolupament personal
A càrrec d’Assumpció Salat (Psicològa)
• Dijous dia 5: Llibertat emocional
A càrrec de Ferran Salmurri (Psicología Clínica)
• Divendres dia 6: Sexualitat i Seguretat personal
A càrrec d’Antonio Bolinches (Màster en sexualitat humana. Especialista en conflicte de 
parella) 
Horari: de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià
Preu: 70€ curs sencer (Possibilitat d’inscriure’s a sessions individuals: 20€ / sessió)

4. CLAUS HISTÒRIQUES DE LA CATALUNYA ACTUAL (XVIII – XX) (15h)
Aquesta és una altra història del catalanisme. En aquest curs identificarem les claus històriques 
que ens han conduït fins als moments actuals.
A càrrec de Gemma Rubí i Lluís Toledano, doctors en Història Contemporània i professors 
d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Horari: de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià.
Preu: 60€ curs sencer (Possibilitat d’inscriure’s a sessions individuals: 15€ / sessió)

Del 2 al 6
 de juliol

hi tornem!

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament 
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EL MOIANÈS PLE DE PROJECTES PER AQUEST 2018...
ESTÀS A L’ATUR? T’INTERESSA!

30 PLUS
PERSONES
- Adreçat a persones de 30 anys o més en situació d’atur
- Possibilitat d’obtenir un contracte laboral de mínim 6 mesos
- Tutorització i seguiment durant el contracte laboral
- Formació relacionada amb el lloc de treball
EMPRESES
- Subvenció econòmica per la contractació de persones de 30 anys o més en situació d’atur
- Durada mínima del contracte 6 mesos i mínim de 20 hores setmanals
- Subvenció del salari mínim interprofessional d’entre 6 i 9 mesos
- Seguiment constant de la persona contractada i adaptació al lloc de treball mitjançant 
formació

UBICAT
- Creació d’un pla personalitzat de recerca de feina i de millora de competències per augmentar 
les possibilitats d’inserció laboral
- Amb el suport d’un tutor personal
- Inclou tutories individuals, sessions grupals, càpsules formatives, pràctiques en entorn 
laboral, sessions d’intercanvi amb empreses, ...

ENFEINA’T
Contractació laboral de 6 persones (aturats de llarga durada – 12 mesos o més) durant 6 mesos: 
El llocs de treball que s’oferiran són:
4 peons de brigada de manteniment, 1 administratiu/va de comunicació, 1 monitor/a de lleure. 

FOAP - FORMACIÓ OCUPACIONAL
SI ETS UNA EMPRESA i si t’interessaria acollir algun/a alumne/a en pràctiques per realitzar 
tasques de suport administratiu posa’t en contacte amb nosaltres.

SI ESTÀS A L’ATUR t’oferim un certificat de professionalitat COML0309 Gestió de magatzems 
que et permetrà obtenir un títol oficial i el curs ADGX01-6 Anglès gestió comercial per 
millorar la fluïdesa en la comunicació en aquesta llengua en àmbit administratiu – comercial. 

AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU
Pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses 
situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el 
retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. 
www.odisseujove.cat

Properament es faran públiques les bases i la convocatòria del procés de selecció.
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Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És 
un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual 
un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, 
per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.
En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta 
continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i 
proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació 
i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit 
empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement 
econòmic.

T’oferim assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de Cessió o el teu pla de 
reempresa, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.
Si vols cedir l’empresa a més de l’orientació durant la preparació i transmissió de l’empresa, 
treballem per cercar potencials compradors del teu negoci.
Si vols adquirir una empresa en funcionament, t’ajudem a cercar empreses i negocis cedents 
que s’adeqüin al teu perfil d’empresa objectiu.

JORNADA REEMPRESA (2h)   
Si estàs pensant en Si vols tenir el teu propi negoci i no vols començar de zero, 
Reempresa t’interessa!! T’expliquem les claus per comprar o vendre una empresa i els 
avantatges d’aquest programa.

• 1a EDICIÓ
Calendari: dimecres 13 de juny
Horari: de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Cal Recader. Castellterçol
• 2a EDICIÓ
Calendari: dijous 5 de juliol
Horari: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Monistrol de Calders

Vols cedir la 
teva empresa? 

Vols 
Reemprendre 

un negoci?

Estàs pensant
en jubilar-te?
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ESCOLA D’EMPRENEDORS D’ESTIU
DEL MOIANÈS
DE LA IDEA AL TEU PROJECTE EMPRESARIAL

Formació intensiva per a la generació d’idees de negoci, la creació d’empreses i 
l’aprofitament econòmic i social de recursos i oportunitats del Moianès. Enfocament 
híbrid que combina les classes magistrals amb tallers, activitats de simulació i situa-
ció per explorar les propis límits i els del grup. 

Durada: 40 hores
Calendari: de dilluns a divendres del 9 al 20 de juliol
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia
Lloc: a determinar
Formador: a càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació 
Universitària del Bages

5a
edició

Tens ganes d’aprendre a
emprendre?

L’Escola d’Emprenedors 
et dóna l’oportunitat!

Amb un cicle de formació intensiu en el que es busca impulsar l’esperit 
emprenedor i capacitar a aquells qui vulguin en la creació d’empreses.

Amb un conjunt de 10 sessions teòrico - pràctiques on coneixeràs les 
claus per posar en marxa el teu projecte.

T’interessa tant si tens ganes de formar-te i conèixer el món de l’empre-
nedoria, com si tens un projecte entre mans i el vols tirar endavant.

Aprofita-ho! 
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FORMACIÓ EMPRESARIAL
Adreçat a emprenedors i empreses

SESSIONS GRUPALS PER EMPRENEDORS: VOLS CREAR LA TEVA 
EMPRESA? (2h)
Visió general dels  recursos i opcions pels emprenedors a l’hora de crear una empresa: tràmits i 
passos de constitució,  forma jurídica més adient, obligacions fiscals i comptables, com obtenir 
finançament i quines ajudes i/o subvencions hi ha vigents.

• 1a EDICIÓ: 19 de març de 10 a 12 del matí - Santa Maria d’Oló

• 2a EDICIÓ: 5 d’abril de 5 a 7 de la tarda - Castellterçol

• 3a EDICIÓ: 23 d’abril de 10 a 12 del matí - Monistrol de Calders

• 4a edició: 10 de maig de 5 a 7 de la tarda - Calders

• 5a EDICIÓ: 28 de maig de 10 a 12 del matí - Moià

• 6a EDICIÓ: 14 de juny de 5 a 7 de la tarda - Castellcir

• 7a EDICIÓ: 2 de juliol de 10 a 12 del matí - Collsuspina

LA SIMULACIÓ EN EL TANCAMENT DE VENDES (4h)
A través de la metodologia de la simulació aprendrem les habilitats per tancar el procés de 
venda.

Calendari: dijous 22 de març
Horari: de 5 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià
A càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació Universitària del Bages

SÓC AUTÒNOM: APRENC A GESTIONAR EL MEU NEGOCI (15h)
Nivell inicial. Conèixer les obligacions i els dret de l’empresari individual des d’una vessant 
pràctica per tal de portar una bona gestió i control del negoci.

Calendari: dimarts i dijous del 3 al 19 d’abril
Horari: de 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià
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XERRADA LA NOVA REFORMA FISCAL/LABORAL 2018: COM AFECTA 
A AUTÒNOMS
Donar a conèixer els aspectes laborals i aspectes tributaris de la nova Llei 6/2017, de 24 
d’octubre, de reformes urgents del treball autònom.

• 1a EDICIÓ 
Calendari: 19 d’abril
Lloc: Can Carner. Moià

• 2a EDICIÓ
Calendari: 17 de maig
Lloc: Monistrol de Calders

• 3a EDICIÓ
Calendari: 7 de juny
Lloc: Castellterçol
Horari: dijous a les 7 de la tarda

EASY DIGITAL MAKETING PER A PIMES  (12h)
Visualitza com una bona estratègia i implementació del canal online significa, a mig i llarg 
termini, la millor inversió en màrketing (ROI) per a una empresa.

Calendari: dimecres dia 2, 9, 16 i 23 de maig
Horari: de 6 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Castellterçol
A càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació Universitària del Bages

CURS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER INDÚSTRIES 
ALIMENTÀRIES (50h)
Curs que pretén proporcionar la formació necessària per al desenvolupament de les funcions 
bàsiques de PRL tal i com preveu la llei. Adreçat a les persones que realitzen tasques 
relacionades amb la PRL de la seva empresa.

Calendari: dimecres del 4 d’abril al 6 de juny
Horari: de 9 del matí a 2 del migdia
Lloc: Castellcir 

APRÈN FRANCÈS ADAPTAT A L’ENTORN EMPRESARIAL (20h) 
Desenvolupar tècniques de comunicació,  per entrevistes de treball, socialització amb clients i 
companys, atenció telefònica, participació en reunions, presentacions i negociacions. 
Desenvolupar el llenguatge i vocabulari empresarial.

Calendari: dijous 26 d’abril, 3, 10, 17, 24, 31 de maig i 7, 14 de juny
Horari: de 7 a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Castellterçol
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COM POT ACCEDIR UNA MICROEMPRESA O PETITA EMPRESA AL 
MÓN DE LES LICITACIONS PÚBLIQUES (2h)
Normativa, requisits i eines que has de conèixer per començar a prestar serveis a l’administració 
arran de l’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

Calendari: dijous 3 de maig
Horari: a les 7 de la tarda
Lloc: Can Carner. Moià
A càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació Universitària del Bages

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (3h) 
A partir del proper dia 25 de maig de 2018 serà aplicable el nou Reglament Europeu de Protecció 
de Dades (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Modifica alguns aspectes del règim 
actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada organització 
tenint en compte les seves pròpies circumstàncies. 
La sessió va dirigida tant a empreses que ja tenen implementada la protecció de dades, però 
que s’han d’adaptar a la nova normativa, com a aquelles altres que encara no han fet cap 
implementació.

Calendari: dilluns 7 de maig 
Horari: de 6 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià

LA GESTIÓ DE LES RELACIONS A L’EMPRESA FAMILIAR (8h)
Reflexionem i treballem sobre les relacions en les empreses familiars: successions, protocols 
familiars, garantia de continuïtat...

Calendari: dimarts 29 de maig, 5, 12 i 19 de juny
Horari: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià
A càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació Universitària del Bages

CLAUS PER MILLORAR LA PRODUCTIVITAT PERSONAL I 
PROFESSIONAL  (4h)
Anar amunt i avall tot el dia i no arribar a tot. Et sona? Descobreix algunes claus que la neu-
rociència et poden aportar al teu dia a dia i com un canvi d’hàbits poden fer que aprofitis al 
màxim el teu potencial.

Calendari: dimecres 27 de juny
Horari: de 5 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià
A càrrec de professors de l’Umanresa-Fundació Universitària del Bages



17

EL MOIANÈS VE DE GUST
Formació i activitats adreçades a empreses del sectors comerç, turístic 
(restaurants, allotjaments i activitats), elaboradors i productors.

JORNADA FÒRUM EL MOIANÈS VE DE GUST (3h)    
Presentació del Pla acció 2018 (sectors El Mvdg) - Jornada de sensibilització Biosphere - Entrega 
dels distintius projecte Punts d’Informació Turística - Presentació del programa Tourism Data 
System (recull de l’índex d’ocupació turística als establiments d’allotjament).

Calendari: dimarts 6 de març 
Horari: de 2/4 de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Hotel restaurant La Violeta. Castellterçol

JORNADA PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT LOCAL - ECOMUSEU DEL 
MOIANÈS (3h)
Presentació de la situació actual del projecte Ecomuseu-Presentació del pla acció 2018 -Taula 
d’experiències.

Calendari: a determinar
Horari: de 6 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Espai Hemalosa. Santa Maria d’Oló

BENCHMARKING PEL MOIANÈS I TALLER PRÀCTIC DE CREACIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES
Ruta per conèixer els recursos turístics de la comarca - Moianès sud.
Acompanyament al sector en la creació de productes turístics. Tendències i necessitat de 
creació de producte turístic. Components per la creació de paquets turístics. Consensuar 
paquet turístic i passar a l’acció.

Calendari: dilluns 16 d’abril
Horari: de 9 del matí a 5 de la tarda
Lloc de trobada: Plaça Catalunya. Moià
Formador: Josep Capellà DCB - Consultor turístic

TALLER DISSENY DE PRODUCTE CICLOTURÍSTIC
En aquest taller es descriuen tots aquells aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de 
dissenyar productes cicloturístics: Oferta de producte (allotjaments, restauració, rutes, in-
fraestructures, recursos turístics...), tipologies de clients, especialització del destí, promoció de 
la destinació (responsabilitat del sector públic) i comercialització del producte (responsabilitat 
del sector privat).

Calendari: dimarts 29 de maig
Horari: de 5 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Bicicletes Nineta (Tosca, 61 Moià)
Formador: Bikefriendly Consulting, S.L.
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COM SERÀ EL TURISME DE NATURA DEL FUTUR? TALLER DE CREACIÓ 
DE PRODUCTE
Cada vegada hi ha més demanda d’activitats recreatives en el món natural. Aquest taller pre-
tén ajudar les empreses a millorar el seu negoci i guiar-les en el procés de creació de producte 
i d’experiències que siguin atractives, en aquest cas a l’entorn del turisme actiu i de natura. 
Una part del taller consistirà en una activitat de creació de productes a partir d’exemples de 
bones pràctiques i la seva presentació davant de tot el grup.

Calendari: dilluns 18 de juny
Horari: de 5 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Sant Quirze Safaja
Formador: Josep Capellà - DCB consultor turístic

COM ELABORAR UN MAPA TURÍSTIC ON-LINE
Aprendre a realitzar mapes on-line amb l’eina gratuïta Google My Maps, mitjançant la pujada, 
gestió i sortida gràfica de la informació geogràfica d’una organització, empresa o destinació 
turística. Els passos són: 
• Preparar la informació
• Georeferenciar la informació
• Organitzar la informació per capes
• Compartir i exportar el mapa

Calendari: dilluns 16 de juliol
Horari: de 5 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Centre de Visitants (Plaça Major, 4 l’Estany)
Formador: Gerson Bertrán

DE RUTA PELS ESTABLIMENTS DEL MOIANÈS
Ruta turística pel municipi i visita a un obrador d’un comerç o establiment. 
Vine a conèixer els establiments del Moianès, la seva manera de treballar i els seus productes.

Calendari i municipi: 
• 31 de març, ruta per Santa Maria d’Oló
• 20 de maig, ruta per Castellterçol
• 1 d’abril, ruta per Castellcir
• 9 de juny, ruta per Granera
• 9 i 10 de juny, Benvinguts a pagès, ruta pels establiments adherits a la campanya
• 1 de juliol, ruta per l’Estany
• 8 de setembre, ruta per Calders
• 30 de setembre, ruta per Collsuspina
• 14 d’octubre, en el marc de la Festa Viu l’Ecomuseu, a Monistrol de Calders
• 20 / 28 d’octubre, Setmana Bio
• 4 de novembre, a Sant Quirze Safaja en el marc de la Fira de Tardor
• 25 de novembre, ruta per Moià i activitat al Mercat
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SECTOR COMERÇ
SORPRÈN AL TEU CLIENT AMB UN PAQUETATGE ATRACTIU I 
SOSTENIBLE (4h)
Sessió teòrico - pràctica sobre el paquetatge, especialment dirigida al sector comercial.

• Calendari: dilluns 3 i 7 de maig
Horari: de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 de la tarda
Lloc: Espai Hemalosa - Santa Maria d’Oló
• Calendari: a determinar
Horari: de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 de la tarda
Lloc: Castellterçol

RÉTAIL TOUR
Ruta guiada pel nucli comercial de Girona, visita a establiments comercials i mercats seleccionats 
pels conceptes comercials, per noves tendències per aplicar als nostres establiments.

Calendari: dilluns 14 de maig
Horari: Sortida a les 8 del matí - arribada a les 7 de la tarda
Punt de trobada: Plaça Catalunya. Moià

TERTÚLIA - CAFÈ AMB BOTIGUERS
Us proposem una tertúlia a l’hora del cafè, dinamitzada per un expert, i on es podran tractar temes 
d’interès pel sector.

Calendari i municipi: 

• 1a EDICIÓ: dimecres 9 de maig
Lloc: Can Carner. Moià
Horari: de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 de la tarda

• 2a EDICIÓ: dimecres 16 maig
Lloc: Sala de lectura. Castellterçol
Horari: de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 de la tarda
Formador: Lluís Serra  
Especialista en comerç electrònic, marketing digital i xarxes socials

PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL. Ens trobareu a:
• Del 19 al 25 de març. SETMANA DEL COMERÇ - ABIC MOIÀ
• 23, 24 i 25 de març. MERCAT DEL RAM DE VIC
• 4, 5 i 6 de maig. ALICIA’T A SANT FRUITÓS DE BAGES
• 10, 11, 12 i 13 de maig. FIRA DE L’ASCENCIÓ A GRANOLLERS
• 9 i 10 de juny. BENVINGUTS A PAGÈS
• 20, 21 I 22 d’abril. B-TRAVEL A BARCELONA
• 4, 5 i 6 de maig. MERCAT D’ESCAPADES A BARCELONA
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SECTOR ALIMENTARI 

CURSOS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS (3h)
Seguretat alimentària. Adreçat a treballadors del sector alimentari.
Metodologia i conceptes bàsics per dur a terme una correcta manipulació dels aliments i conèixer 
les característiques bàsiques dels aliments i utillatges usats en la seva manipulació.

• Calendari: dilluns 19 de febrer 2018
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Lloc:  Sala de Lectura - Castellterçol

• Calendari: dilluns 9 d’abril 2018
Horari: de 5 de la tarda a 8 del vespre
Lloc:  Can Carner. Moià

• Calendari: dimarts 29 de maig
Horari: de 5 de la tarda a 8  del vespre
Lloc: Centre Visitants - L’Estany

• Calendari: dilluns 11 de juny
Horari: de 5 de la tarda a 8  del vespre
Lloc: Sala petita.Monistrol de Calders

FORMACIÓ TÈCNICA EN SISTEMES DE QUALITAT (20h)
Formació a mida en sistemes de qualitat alimentària segons les demandes de les empreses.

Calendari: a concretar 
Horari: de 4 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Castellcir
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INFORMACIÓ

1. Requisits d’accés:
• DNI  
• el document DARDO actualitzat, en cas de situació d’atur
• CIF, en el cas d’empreses

2. Per poder participar en algunes de les accions formatives és imprescindible 
realitzar una preinscripció i una entrevista de procés de selecció amb el tècnic del 
Consorci del Moianès. Superar el procés de selecció permetrà participar en el curs. 
Les places són limitades i es determinaran en funció de cada acció.

3. La realització dels cursos està condicionada a una inscripció mínima d’alumnes. Si 
durant la realització del curs es donen baixes d’alumnes fins a arribar a 6 participants, 
l’entitat pot suspendre el curs. 

4. Es prioritzaran les inscripcions segons el col·lectiu al qual s’adrecen les actuacions 

5. L’entitat es reserva el dret a fer les modificacions oportunes d’aquest programa en 
cas de necessitat. Aquestes modificacions seran comunicades a les persones inscrites 
als cursos.

6. Per obtenir el certificat d’assistència, en el cas de cursos que se n’atorguin, és 
imprescindible assistir a un mínim d’un 80% del total d’hores de l’activitat. 

7. Les accions formatives s’impartiran en català i el preu depèn del programa - 
subvenció que correspongui. D’aquesta manera, hi ha accions que són gratuïtes i 
d’altres que hi ha copagament.
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SERVEIS ESPECIALITZATS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
MOIANÈS: 
• SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)
· Servei psicològic (cada quinze dies) 
· Assessorament jurídic (un cop al mes) 

    Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell 
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

• SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ)
Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel 
ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de 
resolució de conflictes.

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (els dimarts, cada quinze dies)
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell 
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

• SERVEI D’ACOLLIDA I ASSESSORAMENT A PERSONES MIGRADES
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (un divendres al mes)
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell 
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

• SERVEI DE CAPACITACIÓ
Servei de suport i acompanyament individualitzat que té per objectiu potenciar les capacitats 
personals durant el procés de recerca de feina

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia 
Telèfon: 93 830 14 18 - Servei d’Ocupació del Moianès
som@consorcidelmoianes.cat

• SERVEI DE COMPETÈNCIES
Servei de suport i acompanyament per conèixer i potenciar les competències transversals i definir 
el propi projecte professional, ja sigui per la recerca de feina o per la creació del propi negoci

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia 
Telèfon: 93 830 14 18 - Servei d’Ocupació del Moianès
som@consorcidelmoianes.cat

• SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT I PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL
PUNT D’INFORMACIÓ DE GARANTIA JUVENIL – XARXA D’IMPULSORS DE GARANTIA 
JUVENIL
Serveis de joventut i informació i assessorament sobre el programa de Garantia Juvenil

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de diluns a divendres)
Telèfon: 93 820 80 00 -  Joventut / Tècnica impulsora de Garantia Juvenil
ccmn.joventut@ccmoianes.cat
ccmn.garantiajuvenil@ccmoianes.cat 

• PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell 
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat
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• SERVEIS ESPECIALITZATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (EAIA-SIS)
Servei que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants, 
adolescents i famílies amb unes necessitats específiques. 

Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea de Serveis Socials
ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat

• SERVEIS D’ENSENYAMENT
Informació sobre les competències de transport escolar, beques i servei de menjador 

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 820 80 00 - Tècnic d’Ensenyament 
ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat 

• OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OCIC)
Dilluns i dijous al matí de 9 a 2 del matí i dimecres de 4 a 7 de la tarda.
Cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 820 80 00  - Àrea de Territori
ccmn.consum@ccmoianes.cat

•  OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Informació i tramitació sobre diferents línies d’ajuts, Borsa d’Habitatge, tràmit de cèdules 
d’habitabilitat...

Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea d’Habitatge
habitatge@consorcidelmoianes.cat

• SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH)
Es tracta d’un servei  d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies 
amb problemes per afrontar al deute hipotecari del seu habitatge habitual. 

Horaris d’atenció: Cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 820 80 00 - Àrea d’Habitatge

• SERVEI D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS PERSONALS IDCAT
L’idCAT té com a objectiu garantir que la ciutadania pugui realitzar tràmits telemàtics amb les 
administracions públiques, amb tota la seguretat jurídica i tècnica.

Horari d’atenció al públic: Cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Tel:  93 820 80 00 
ccmn.territori@ccmoianes.cat

• SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE
Informació per a les entitats i/o empreses que vulguin organitzar activitats de lleure (colònies, 
casals,...) en les quals hi participen menors de 18 anys (Decret 267/2016)

Horari d’atenció al públic: els dimarts matí i els dijous tarda(amb cita prèvia)
Tel:  93 820 80 00 
ccmn.joventut@ccmoianes.cat

SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSORCI DEL MOIANÈS:
• SERVEI D’OCUPACIÓ DEL MOIANÈS 
• SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS AMB NOUS PROJECTES 
EMPRESARIALS
• FORMACIÓ 
• PROMOCIÓ TURÍSTICA I DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
• PROJECTES DE DINAMITZACIÓ SECTORIAL DEL TEIXIT ECONÒMIC
• PROJECTES DE FOMENT PER A L’OCUPACIÓ

Telèfon: 93 830 14 18   I   consorci@consorcidelmoianes.cat



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en 
el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 

Inscripcions: 93 830 14 18 
https://goo.gl/forms/EC0hOo88Lput5KHs1

Consorci del Moianès
Joies, 11-13. Moià
93 830 14 18
formacio@consorcidelmoianes.cat

Consell Comarcal del Moianès
Joies, 11-13. Moià
93 820 80 00
ccmn.formacio@ccmoianes.cat

Organitza:

Amb el suport:


