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 MÀRQUETING DIGITAL  

FOTOGRAFIA DIGITAL 

Objectiu general 

Complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques 

específiques de fotografia digital i tractament digital d' imatges.  

Objectius específics 

Conèixer les principals funcionalitats d´una càmera fotogràfica digital i les seves 
diferències respecte a la utilització d'una càmera analògica. 
Utilitzar de manera bàsica algun dels múltiples programes d'edició d'imatge que hi ha 
en el mercat. Conèixer algunes de les funcionalitat de la fotografia digital en la 
actualitat. 
Continguts 

1. Principis de la imatge digital i ús 

de la càmera digital 

1.1. Comparant 

la fotografia digital amb al 

convencional. 

1.2. Resolució, píxels i punts. 

1.3. El diafragma 

1.4. El obturador. 

1.5 Els objectius. 

1.6. La llum. 

1.7. Com triar una càmera digital. 

1.8. El flash i els accessoris. 

2. Maneig bàsic d'un programa de tractament d'imatges digitals 

2.1. Primers passos amb un programa de tractament d'imatges. 

2.2. L'espai de treball. 

2.3 Moure't per la imatge. 

2.4. El dibuix amb el llapis. 

2.5 El dibuix amb el pinzell 

2.6. Imatges amb capes. 

2.7. Emplenar i retocar amb colors. 

2.8. Retocar imatge e inserció de text. 

2.9. Impressió d'imatges. 

3. Aplicacions didàctiques 

3.1 La fotografia digital en les presentacions. 

3.2. La fotografia divulgativa. 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 35h 
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PRODUCTIVITAT ONLINE: AGILITZA LA FEINA 

APROFITANT LES NOVES TECNOLOGIES 

Objectiu general 

Agilitzar la feina aprofitant les noves tecnologies al 

núvol: emmagatzemament, calendari, 

recordatoris, notes, etc. Aprendre com utilitzar 

totes les eines que tenim al nostre abast per, a poc 

a poc, fer la nostra forma de treballar, més 

productiva i connectada 

Continguts 

Eines de Google. Eines d'Icloud. Altres eines 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 8h 
 
 

PRESTASHOP, IMPLANTACIÓ I 

ADMINISTRACIÓ DE BOTIGUES VIRTUALS 

Objectiu 

Amb el curs de Prestashop l'alumne aprendrà aquesta magnífica eina de gestió de 

botigues en línia. Amb els coneixements adquirits, podrem crear botigues online amb 

infinitat de prestacions addicionals, configurar la seva gestió de cobraments i 

transports, treballar l'optimització de cercadors, connectar la botiga amb les xarxes 

socials, controlar estocs de productes etc., etc. .  

Continguts 

✓ Instal·lació de Prestashop, Panell de control 

✓ paràmetres avançats 

✓ Opcions per internacionalització de la nostra 

botiga. 

✓ Administració de categories i diferents tipus de 

productes. 

✓ Configuració dels diferents impostos. 

✓ Configuració dels transports. 

✓ Gestió dels pagaments. 

✓ Administració d'empleats i clients. 

✓ Gestió de comandes. 

✓ Instal·lació i administració de mòduls. 

✓ Modificar l'aparença, aplicant noves plantilles o creant la nostra pròpia plantilla. 

 
DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 30h 
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COMMUNITY MANAGER 

 

 

Objectiu general 

- Conèixer les competències clau que un 

community manager ha d’assolir i les 

característiques del seu lloc de treball.  

Objectius específics 

• Dominar els principis del Màrqueting on 

line i les formes més efectives de difondre 

un missatge utilitzant els diferents canals 

on line existents.  

• Aprendre a utilitzar de forma 

experimentada les principals plataformes 

de Social Media i aprendre a multiplicar 

els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.  

• Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o 

marques.  

• Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre 

una empresa, producte o servei.  

• Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes 

socials.  

• Fomentar l'autoaprenentatge, ja que les eines que s'utilitzen en aquest àmbit 

canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.  

• Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: 

competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació 

i competència digital, competència d'aprendre a aprendre, competència 

d'autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció 

amb el món Online i competència social 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 30 h 
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NOVES TECNOLOGIES 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 

ACTIC.NIVELL BÀSIC 

 

L’ACTIC és la certificació acreditativa 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) que les persones despleguen per assolir objectius amb 

eficàcia i eficiència. 

Continguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 24 h 
 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 

ACTIC.NIVELL MITJÀ 

 

L’ACTIC és la certificació acreditativa 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) que les persones despleguen per assolir objectius amb 

eficàcia i eficiència.  
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Continguts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 24 h. 

 

 

ADMINISTRACIÓ 

EXCEL 

Objectiu general  
Dominar les eines d'organització, anàlisi i presentació de 
dades, creant taules i gràfics dinàmics, intercanviant i 
reutilitzant informació de diferents programes d'Office, 
compartint documents a través del web, creant macros i 
protegint els fitxers. 

Continguts  
Llibres, cel·les i dades. Funcions. Taules, dades i gràfics. 
Anàlisi de dades. Excel i vincles. Publicació. Macros. 
Importar dades. Formularis. Treball amb grup i seguretat. 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 24 h. 
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COMPTABILITAT BÀSICA 

Objectius generals 

- Iniciar al alumne en els conceptes 

bàsics. 

- Ensenyar-li els procediments 

tècniques generals. 

- Donar-li a conèixer el procés 

comptable bàsic complet. 

- Ensenyar li determinats temes 

concrets d’aplicació general. 

- En definitiva, capacitar-lo perquè 

pugui portar una comptabilitat 

senzilla. 

Continguts 

1. El patrimoni. 
1.1. El Balanç de situació 
1.2. Informació sobre la gestió 
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys 

2. El procés comptable. 
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat 
2.2. Els llibres comptables 
2.2.1. Diari 
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament 
 
3. Tractament comptable de les existències.  
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes. 
3.2. Les operacions de compres i vendes 
3.3. La periodificació d’existències 
3.4. El concepte de consum. 
 
4. Tractament comptable de l’IVA 
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final  
4.2. Definició de l’IVA 
4.3. Meritament de l’IVA.  
4.4. Comptabilització de l’IVA 

5. Amortitzacions. 
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització. 
5.2. Comptabilització de les amortitzacions. 
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions. 
 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 60h 
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COMPTABILITAT INFORMATITZADA 

Objectius generals  

• Consolidar els coneixements 
adquirits en el curs de Comptabilitat 
bàsica. 

• Consolidar els coneixements 
generals de persones que, sense 
haver seguit el curs bàsic, els tenen.  

• Ampliar els coneixements fins a un 
nivell mitjà.  

 

Objectius específics 

• Donar a conèixer l’entorn informàtic 
de la comptabilitat.  

• Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat. 

• Aprendre les parts bàsiques del programa.  

• Agafar agilitat en la seva utilització. 

• Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.  

• Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa 
informàtic.  

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 40h 
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COMERÇ 

 

 

BACK OFFICE COMERCIAL: GESTIÓ, 

COMUNICACIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA 

UN BON SUPORT DE VENDES TAMBÉ GENERA NEGOCI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu: 

Planificar i organitzar la venda. Millorar la comunicació amb la clientela, amb tècniques 

actives de venda i pràctiques de comunicació. 

 

Continguts: 

Les vendes a l'empresa. Planificació de la prospecció. Organització de l'agenda de 

visites. Comunicació interna. Comunicació externa: entrada (del client al back office). 

Comunicació externa: sortida (del back office al client). 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 10h  
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MASTERCLASS. APARADORISME: NADAL 

Objectiu: 

Una tècnica de tendència per crear 

aparadors visualment atractius i donar 

informació ràpida, neta i directa als 

vianants. 

 

 

 
  
 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 4h 

 

MARXANDATGE VISUAL. ORGANITZACIÓ 

DEL PUNT DE VENDA I PRODUCTE 

Objectiu:  

Introducció a les tècniques de marxandatge. 

Tècniques visuals de venda. 

Continguts: Definició de tipus de producte i 
la seva distribució estratègica. Definir els 
espais que venen més del nostre comerç. 
Consells per convertir els punts freds en 
punts calents en el layout del establiment. 
 

 

 

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 4h  
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LLEURE I ESPORT 

MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE 

DINAMITZACIÓ EN L'ÀMBIT POLIESPORTIU 

Objectiu: 

El certificat de monitor/a d’activitats de dinamització en 

l’àmbit poliesportiu permetrà el registre al ROPEC i es 

podrà treballar com a monitor/a d’activitats 

poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els 

Ajuntaments, els Patronats Municipals, els centres 

educatius, les AMPA i altres entitats esportives. També 

es podrà treballar en Casals, Estades i Campus 

esportius durant les temporades de vacances escolars. 

 
 
 
 
 
DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 100 h de mòduls formatius i 150 h de pràctiques  
 

 
 

CURS D'ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA 

(ATSII)   

SOPORT VITAL BÀSIC INSTRUMENTALITZAT I DESFIBRIL.LACIÓ 

EXTERNA AUTOMÀTICA (DEA) 

Obligatori per al personal d'esports, socorristes, monitors i policies 

✓ Curs d'Atenció Sanitària Immediata Nivell II homologat i acreditat davant la 
Generalitat de Catalunya segons Decret 225/1996, de 12 de juny per la Federació 
Catalana de Salvament i Socorrisme.  

✓ Formació reglada segons DECRET 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la 
formació en atenció sanitària immediata.  

✓ Formació reglada segons DECRET 151/2012 de 20 de novembre pel qual 
s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de 
l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.  
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DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 40 h 

OBJECTIUS DE 

DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE  

 

QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE’ 

 

 

Objectius  

Donar una visió global de l’Agenda 2030, i conèixer quins són els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, conceptes i idees, oferint eines per a la seva aplicació a 

l'organització. 
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Continguts 

Agenda 2030. Objectius de Desenvolupament Sostenible: quins són i importància per 

a les empreses. La integració dels ODS dins de l'estratègia empresarial, la guia 

Sustainable Development Goals (SDG Compass). Aplicació dels ODS a l'entorn 

empresarial. ODS i responsabilitat social corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 8 h. Dues sessions de 4h 
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RESTAURACIÓ 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA I 

L’AUTOCONTROL ALS ESTABLIMENTS 

ALIMENTARIS 

Objectius:  

La producció d'aliments segurs per al 
consum humà requereix una sòlida 
base de condicions i pràctiques 
higièniques que evitin la introducció 
d'agents perillosos, l'augment de la 
càrrega microbiològica o l'acumulació 
de residus i altres agents químics o 
físics en els aliments, de manera 
directa o indirecta. Aquestes 
pràctiques proporcionen l'entorn bàsic 
i les condicions necessàries per a la 
producció d'aliments segurs, i es 
coneixen amb el nom de "prerequisits". 
A la bibliografia també es poden trobar 
altres denominacions, com "plans de 
suport" o "plans generals d'higiene". 

  

 

 

L'Agència de Protecció de la Salut ha preparat, en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya, una sèrie de fullets 
informatius sobre els prerequisits, on s'explica de manera pràctica en què consisteixen 
i com s'han d'implementar als establiments alimentaris. 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 4 h 
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA: AL·LERGÒGENS 

 

 

Objectiu 

Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la 

persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergògens en plats elaborats de 

consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió 

dels al·lergògens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber 

atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies 

alimentàries. Incorporar les bones pràctiques de manipulació d'aliments per a persones 

al·lèrgiques i/o amb intoleràncies alimentàries que dicta el reglament. 

Continguts 

Conceptes generals. Introducció i explicació de la normativa europea. Definició 

d’al·lèrgia alimentària i intolerància alimentària, i els possibles perills. Aliments que 

amb més freqüència produeixen al·lèrgies i intoleràncies i que contempla l’annex II de 

la normativa. Bones pràctiques. Gestió del risc. Diagrama de gestió. Contaminació 

creuada.   

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 4 h 
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MANIPULADOR/A D’ALIMENTS 

Objectiu  

En finalitzar el curs  l’alumne haurà adquirit 

els coneixements, habilitats i actituds 

necessàries per aplicar  un correcte 

comportament i les tècniques adequades 

d’higiene i sanitat alimentària en manipulació 

d’aliments, per impedir la seva contaminació 

i prevenir possibles alteracions alimentàries 

en aquelles especialitats on el seu exercici 

professional ho requereixi. 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 4h 
 

TAST D’OLI 

Objectiu 

L’oli d’oliva és un ingredient 

imprescindible en les cuines 

catalanes, però en sabem prou d’olis? 

En aquest taller aprendrem a distingir 

un oli d’oliva verge extra de la resta 

d’olis d’oliva a través del tast sensorial, 

però també a través de la seva 

etiqueta. Descobrirem alguns dels 

millors olis del país i les principals 

varietats d’oliva, per esdevenir 

autèntics experts en olis d’oliva.  

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 2h 
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TAST DE VINS 

Taller per aprendre les tècniques del tastador de vins. Degustarem vins a cegues per 

reconèixer-ne les seves qualitats, adquirint confiança en nosaltres mateixos i en el 

nostre sentit visual, olfactiu, gustatiu i tàctil. Al mateix temps descobrirem vins de 

diferents parts del món, de varietats i climes molt diversos que ens ensenyaran com el 

paisatge es pot reflectir dins una copa de vi. 

  

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 2h 
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SERVEI D’ASSESSORAMENT 

EMPRENEDORS/ES 

FINANCES PER A NO FINANCERS 

Familiaritza't amb el llenguatge financer 

Objectiu 

Curs adreçat a persones interessades en adquirir o aprofundir en els coneixements 

sobre l'àrea financera, com autònoms, gerents, directors i professionals no financers 

de diferents departaments. 

 

 

 

Continguts 

1. Introducció 
2. Els estats financers. El balanç 
3. Els estats financers. El compte de 
pèrdues i guanys 
4. L'ús de les ràtios 
5. Rendiment, rendibilitat, 
autofinançament 
6. El punt mort 
7. Els pressupostos 
8. Els costos 
9. Negociació bancària. Sistemes de finançament 

 
 
 
 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 2h 
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SERVEI D’ORIENTACIÓ  
LABORAL  

Què és el servei? 

El servei d’orientació laboral acompanya i assessora individualment les persones que 
busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, donant-los eines i estratègies 
per redefinir el seu projecte professional. L’objectiu del servei és millorar les capacitats 
professionals i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones usuàries. 

Què ofereix? 

A través d’entrevistes individuals realitzades per personal tècnic especialitzat en l'àmbit 
de la inserció i l'orientació, es treballa l’itinerari d’inserció laboral i es posen en pràctica 
les eines de recerca de feina que faciliten l'accés al mercat de treball. 

 

Tallers d’orientació laboral  

▪ Gestió de la eina curricular 

d'IDETSA, gestió del teu mòbil 

per buscar feina  

▪ Eines de recerca de feina 

▪ Procés de recerca de feina 

▪ Entrevista de treball 

 

 

 

 

 

DATES, HORARI I PREU: a determinar 
DURADA: 2 hores 


