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1. INTRODUCCIÓ 
 

La formació és un element clau per adaptar el perfil de les persones desocupades a 

les demandes del mercat de treball. Al mateix temps la formació permet a les 

empreses ser més competitives ja que disposen de personal més preparat, apostant 

per la innovació i la modernització constants el que facilita que puguin oferir  serveis de 

qualitat i siguin més competitives. 

 

La formació, però, per ser efectiva ha de ser adequada al nivell de les persones que 

cerquen feina i alhora ha de respondre a les necessitats concretes de les empreses. 

Com que aquestes realitats no són estàtiques, cal un treball de revisió periòdica que 

permeti ajustar els recursos a les necessitats existents. En aquest sentit, aquest any 

2017 s’ha realitzat una diagnosi del mercat de treball que ens ajuda a conèixer el perfil 

de les persones a l’atur i les dinàmiques que segueixen les contractacions en el 

municipi. El present document, complementa l’anterior i té per objectiu conèixer els 

recursos formatius orientats a la millora de l’ocupabilitat disponibles al territori, així com 

analitzar quins són el requisits que cerquen les empreses a l’hora de contractar 

personal. 

 

Aquestes dues diagnosi, la del mercat de treball i la formativa, són el punt de partida 

per a realitzar una planificació de la formació de cares al 2018 el més ajustada 

possible a la realitat concreta de Palafrugell. 

2. METODOLOGIA 
 

La diagnosi s’estructura en 5 apartats,  quatre de recollida de dades i un cinquè de 

síntesi, anàlisi i conclusions. 

La recollida de dades s’ha fet des d’una perspectiva genèrica amb l’objectiu d’obtenir 

el màxim d’informació d’entitats, acadèmies i organismes, així com de cursos i 

formacions que tenen com a denominador comú que incideixin en la millora de les 

competències professionals i/o transversals de les persones que es troben a l’atur. En 

aquest sentit s’han recollit des de cursos de poques hores fins a certificats de 

professionalitat. Resumint, s’ha mirat de detectar tots els cursos i formacions orientats 

a fer les persones més ocupables. Aquest recull s’ha completat amb els cicles 

formatius (titulacions reglades pel departament d’educació) que  s’imparteixen al 

municipi.   

Per altra banda, en la fase d’anàlisi, cal destacar l’aportació d’informació facilitada per 

diferents agents del territori amb els quals s’han mantingut entrevistes sobre la situació 

del mercat de treball: l’OTG, Caritas, Grup Costa Brava Centre, el Consell Comarcal, 

així com de diferents àrees de l’Ajuntament: Educació, el Dispositiu Barris, l’Espai 

Dona, Benestar Social i Educació. Tots ells han ajudat a l’hora d’aportar informació 

qualitativa a l’anàlisi.  
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A continuació expliquem cadascun dels 5 apartats: 

1. El mapa de recursos recull totes les entitats, centres i acadèmies de formació 

vinculades a la millora de l’ocupabilitat de Palafrugell i es complementa amb un 

recull dels principals centres i entitats que tot i no trobar-se en el municipi es 

troben en el seu radi d’influència (comarca i/o Girona i voltants). 

Aquest recull s’ha realitzat a través de les mateixes pàgines web dels diferents 

centres formatius, Formació en Xarxa, cercador de cursos del SOC i també a 

partir del  fitxer que recull els recursos formatius que s’han difós des del SOMI 

a través del punt de feina. (Veure annex 1) 

2. En el segon apartat s’analitza l’oferta formativa. Aquest apartat recull els 

cursos i formacions dels quals s’ha fet difusió des del Punt de Feina del SOMI 

durant un any sencer, en concret els publicitats des del 04/2016 al 04/2017. 

Alhora de fer el recull dels cursos realitzats a Palafrugell,  aquesta informació 

s’ha complementat amb una cerca activa a través d’Internet i a través de 

contactes amb entitats i serveis del municipi, per tal de que el recull fos el més 

exhaustiu possible. Cal destacar que no formen part de l’apartat d’oferta 

formativa de Palafrugell, els cursos que es fan regularment en autoescoles i 

escoles privades d’idiomes, tot i que si que es recullen els centres que 

imparteixen aquesta formació en el apartat anterior de recursos formatius. En el 

cas de la comarca la cerca activa també s’ha ampliat i inclou els cursos oferts 

pels centres autoritzats pel SOC recollint els certificats de professionalitat que 

s’han impartit a tota la comarca. Dels cursos fets a Girona es recull els que ens 

han fet arribar informació directament al SOMI per la seva difusió així com els 

més destacats organitzats per CIFO i IDFO. 

Un cop realitzat el recull de cursos, aquests s’han agrupat en diferents 

categories, concretament s’han agrupat en 27 famílies professionals. Les 

famílies professionals agrupen les formacions en funció de la semblança de 

coneixements i procediments de cada ensenyament. Així com la semblança 

entre els processos tecnològics utilitzats i els productes o serveis creats a nivell 

professional. A aquestes 27 famílies professionals, que són les mateixes que 

utilitza el SOC i ensenyament per classificar els seus cursos, s’han afegit dues 

categories més (idiomes  i competències base). La categoria d’idiomes  s’ha 

afegit per la importància que té aquesta formació a l’hora de millorar 

l’ocupabilitat de les persones del municipi, ja que en la classificació del SOC els 

idiomes estan inclosos en la categoria de serveis socioculturals i a la comunitat.  

Per altra banda els cursos d’idiomes que fan referència  a una família 

professional en concret, com per exemple: Rus en el sector turístic, no s’han 

inclòs a la categoria d’idiomes sinó dins de la família professional a la que fan 

referència. En el cas de l’exemple anterior, el curs s’inclouria en la categoria 

(hostaleria i turisme) i no pas a (idiomes). Per altra banda destacar que els 

cursos de català i castellà s’inclouen dins una nova categoria que és 

(competències base) i no dins d’idiomes. (Veure annex 2). 
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3. El tercer apartat recull les necessitats de les empreses. Per recollir aquesta 

informació s’ha preparat una enquesta que s’ha passat a un total de 49 

empreses de diferents sectors, la majoria d’aquestes empreses són usuàries 

de la borsa de treball del SOMI. (Veure annex 3). 

4. Finalment s’ha analitzat els perfils professionals de difícil cobertura. 

Aquesta informació s’ha recollit a partir de les ofertes laborals del SOMI amb 

més dificultats per cercar candidats i per altra banda s’ha complementat amb la  

informació obtinguda a través de les enquestes que s’han realitzat a les 

empreses i diferents entitats. A part de la dificultat per cobrir un lloc de treball 

també hem considerat important afegir a l’anàlisi els perfils professionals 

amb més demanda, aquest s’ha analitzat a partir de la base de dades del 

SOMI, recollint les dades estadístiques des del 1 de gener del 2016 al 19 de 

setembre del 2017. (Veure annex 4). 

Un cop recollida tota aquesta informació, per tal de poder analitzar-la, s’ha ordenat 

en un quadre que organitza totes les dades a partir de les 27 famílies professionals 

i la que hem afegit referent a idiomes, recollint per cadascuna d’elles les següents 

variables: el número d’ofertes de feina gestionades des del SOMI, els perfils de 

difícil cobertura, propostes formatives fetes per empreses i entitats, cursos 

realitzats i recursos existents al territori, i observacions. Aquesta informació té per 

objectiu ajudar a prendre decisions estratègiques en la planificació de la formació 

que es programi des de l’IPEP de cares al 2018. Veure annex 5. 

3. MAPA DE RECURSOS 
 
En el següent apartat recollim tant els recursos vinculats a la formació existents a 

Palafrugell com els  centres homologats pel SOC que ofereixen formació a la comarca 

i també la informació sobre entitats i centres de la província que fan difusió dels seus 

cursos i serveis a través del SOMI, fent-los així extensibles a les persones del 

municipi. 

Comencem el recull fent esment de les àrees municipals vinculades a temes 

formatius i/o a la millora de l’ ocupabilitat de les persones. 

El Centre Municipal d’Educació impulsa i promou l'acció educativa municipal, no 

només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania, en aquest sentit com a 

centre de formació d’adults actualment imparteix estudis de català, idiomes i 

informàtica.  

Des de l’’IPEP i en concret des del SOMI i des d’ Empresa i Emprenedoria,  s’ofereix 

formació per la millora de les competències relacionades amb la cerca de feina així 

com formació ocupacional o relacionada amb el món de l’empresa i l’ emprenedoria. 

En aquests moments i a través del programa de Pla de Barris, es troba a disposició 

dels ciutadans el Dispositiu Barris que ofereix orientació laboral personalitzada. 
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I, finalment, també cal destacar l’àrea de Joventut que compte amb un punt de gestió 

de Garantia Juvenil destinat als joves d’entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen, 

oferint-los diferents recursos per mantenir-se actius  ja sigui a través de continuar la 

seva formació, realitzant pràctiques laborals, feina i/o un itinerari cap a l’emprenedoria. 

Palafrugell també disposa de 2 acadèmies de formació privada en idiomes i 

informàtica, que també ofereixen formació continua per empreses: Meca- Centre i 

Acadèmia Xaloc. A més a més comptem amb l’agència de col·locació BEAD que  a 

part d’oferir formació contínua com les dues acadèmies anteriors també imparteix 

certificats de professionalitat i és un punt d’acreditació de competències professionals. 

També afegir que comptem amb L’escola l’empordà d’educadors i educadores que 

ofereix cursos de monitoratge i direcció en lleure  i altres vinculats a aquest sector. 

Finalment també hi ha l’entitat del tercer sector Caritas Palafrugell que treballa per 

sectors socials desfavorits,  oferint un servei d’orientació laboral (SOL), el projecte 

anem per feina, que consisteix en càpsules formatives de 64 hores, i un servei 

d’intermediació laboral (SIL) en l’àmbit del servei domèstic. 

A tots aquests recursos també s’hi pot afegir els centre de formació especialitzats com 

autoescoles, escoles privades d’idiomes i l’escola nàutica. 

Als recursos de Palafrugell hi hem afegit les entitats i centres de la comarca i/o Girona 

als quals poden tenir accés les persones del municipi, sempre que els sigui possible 

desplaçar-se per poder realitzar la formació que s’hi imparteix. Aquest recull 

supramunicipal no és exhaustiu però si representatiu dels serveis de referència del 

municipi com el CIFO de Salt o IDFO i dels quals s’ha fet difusió des del SOMI. 

El  recull amb les dades específiques de cadascun dels serveis es pot consultar a 

l’annex 1. 

 

Taula 1. Quadre resum recursos formatius  

PALAFRUGELL 

Centres de Formació reglada professionalitzadora 

Universitats 

UDG Universitat de Girona 

UOC Universitat Oberta de Catalunya 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distància 

ULLE Universitat Lliure de l’Empordà 

IES Baix Empordà (s’imparteixen cicles formatius de grau mig i superior). 



  

7 
   

Àrees de l’Ajuntament vinculades a la Formació / Ocupació 

Servei d’Ocupació Municipal SOMI 

Centre Municipal d’Educació (Àrea d’Educació Municipal) 

Escola Oficial d’Idiomes Palafrugell 

Can Genís (Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell) 

Pla de Barris Palafrugell (Dispositiu d’inserció laboral) 

Acadèmies de formació 

Baix Empordà Assistència a Domicili SCLL 

Acadèmia Xaloc 

Meca Centre 

Escola l’Empordà d’educadors i educadores 

Entitats del Tercer sector 

Càritas Diocesana 

Carnets de conduir i navegació 

Autoescola Empordà 

Autoescola Palafrugell 

Autoescola FPC 

Escola nàutica Baix Empordà  

Acadèmies privades d’idiomes 

Escola d´anglès Silvia Espada 

Learning World  

English Today 

The house the training services 

BAIX EMPORDÀ  

SOC (OTG La Bisbal i Palamós) 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Aula gastronòmica de l’Empordà 

Escola de Cerámica la Bisbal 

Tecna Palamós 
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Trívium Platja d’Aro 

IDFO (Girona i Palamós) 

Cambra Comerç Sant  Feliu de Guíxols / Palamós 

GIRONÈS 

CIFO Salt 

IDFO Girona 

Dip Salut Diputació Girona 

Gremi d'instal·ladors Girona 

Adecco Girona 

Acadèmia ADAMS Girona 

Trekform Celrà 

Per obtenir la targeta professional de la construcció 

FECOMA-CCOO (Girona) 

Gremi de promotors i constructors d’edificis (Girona) 

MCA-UGT (Girona) 

Unió d’ empresaris de la construcció (Girona) 

 

4. OFERTA FORMATIVA 
 

Aquest apartat recull els cursos dels quals s’ha fet difusió en el punt de feina del SOMI, 

des del 04/2016 al 04/2017. A Palafrugell aquest llistat s’ha complementat amb una 

cerca activa d’informació de tots els centres que imparteixen formació al municipi per 

evitar ometre informació. Al mateix temps, a nivell de comarca, la cerca també s’ha 

ampliat per incloure tots els cursos de certificat de professionalitat que han impartit els 

centres autoritzats pel SOC.  

Un cop obtingut el llistat de cursos aquest s’ha organitzat en 29 famílies professionals. 

En total s’ha recollit un total de 164 cursos, 53 pertanyen directament a Palafrugell, 32 

pertanyen a centres i/o acadèmies que es troben a la comarca i els 79 restants són de 

Girona o rodalies. S’ha de tenir en compte que dues de les entitats més importants en 

l’organització de cursos (CIFO i IDFO) es troben a Salt i Girona respectivament. 
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Pel que fa a l’anàlisi per famílies professionals observem que a Palafrugell hi ha 3 

famílies professionals que agrupen el 62.26 % dels cursos: 

1. Idiomes (14 cursos) 

2. Administració i gestió (10 cursos) 

3. Comerç i màrqueting (9 cursos) 

Si analitzem el total de cursos tenint en compte Palafrugell i comarca els valors són 

molt similars, ja que aquestes 3 mateixes famílies professionals agrupen un 61.17% 

dels cursos.  

1. Administració i gestió en primer lloc (19) 

2. Comerç i màrqueting (18) 

3. Idiomes (15).  

Per tant i a nivell general podem concloure que les famílies professionals amb més 

representativitat al municipi i comarca són: Administració i gestió, Comerç i màrqueting 

i Idiomes.  

Per altra banda hi ha 12 categories professionals de les quals no s’ha fet difusió de 

cap curs: Agrària, Arts gràfiques, Arts i artesania, Edificació i obra civil, Energia i aigua, 

Formació complementària, Fusta, Moble i suro, Imatge i so, Imatge personal, 

Indústries extractives, Marítim pesquer i Vidre i ceràmica. 

Taula 2. Número de cursos organitzats per família professional juntament amb 

formació reglada.  

Família Professional Palafrugell Baix Empordà Girona Total 
Formació 

Reglada 

Activitats físiques i 

esportives 

  1 1  

Administració i gestió 10 9 12 (3 

idiomes) 

31 PTT / 2CFGM / 

1CFGS  

Agrària      

Arts gràfiques      

Arts i artesania      

Comerç i màrqueting 9 (1 

idiomes) 

9 7 25  

Edificació i obra civil      

Electricitat i electrònica     1CFGM 
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1CFGS            

Energia i aigua      

Fabricació mecànica   6 6 PTT 

Formació complementària      

Fusta, moble i suro      

Hostaleria i turisme 2  7 (6 idiomes) 1 

(idiomes) 

10 PTT / 2CFGM / 

2CFGS  

Imatge i so      

Imatge personal      

Indústria alimentària  3 4 7 1CFGM       

Indústries extractives      

Informàtica i 

comunicacions 

4 2 5 11  

Instal·lacions i 

manteniment 

  8 8 1CFGM         

Marítim pesquer      

Química   4 4  

Sanitat 5  12 17  

Seguretat i medi ambient 1  9 10 PTT   

Serveis socioculturals i a 

la comunitat 

2 1 8 11  

Tèxtil, confecció i pell   1 1  

Transport i manteniment 

de vehicles 

    1CFGM 

Vidre i ceràmica      

Competències base / 

genèrics 

6   6  

Idiomes 14 1  15  

TOTAL 53 32 79 164  

 

El  recull complert amb les dades de l’oferta formativa es pot consultar a l’annex 2. 
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5. RESULTAT ENQUESTA EMPRESES DEL SECTOR 
 

S’ha realitzat una enquesta a un total de 49 empreses de diferents sectors: 15 de 

serveis (30.61%), 14 empreses del sector comerç (28.57%), 12 empreses d’hostaleria i 

turisme (24.50%), 5 empreses de la construcció (10.20%) i 3 d’indústria (6.12%). 

En l’enquesta es recollia la següent informació: 

 

a) Identificar els perfils professionals que necessiten cobrir i d’aquests tenir 

especialment en compte els que són de més difícil cobertura.  

b) Necessitats formatives detectades en els nous candidats.  

c) Necessitats formatives dels treballadors de l’empresa. 

d) Coneixença dels recursos formatius que s’ofereixen al territori 

e) Previsió de canvis a l’empresa  (productes, mercat, etc.) que puguin comportar 

noves necessitats formatives. 

L’explotació de les dades recollides mostra els següents resultats: 

a) Demandes de perfils professionals i perfils de difícil cobertura 

Fem un anàlisi de les dades obtingudes a partir de les 9 categories en que estava 

organitzada l’enquesta: 1. turisme i restauració, 2. comerç, 3. serveis, 4. construcció i 

instal·lacions, 5. tècnics i professionals especialistes, 6. oficis, 7. sector primari, 8. 

indústria i 9. un calaix de sastre (altres). 

1. Dins de la categoria turisme i restauració en l’enquesta es diferencien 5 perfils 

professionals: recepcionista, cambrer/a, cuiner/a, auxiliar de cuina i 

cambrers/es habitacions. El perfil més demandat ha estat el de cambrer/a. 

En quan a la dificultat de cobrir els llocs de treball hi ha dos perfils que 

destaquen: un per la dificultat de trobar personal (cuiners/es) i l’altre per la 

facilitat (cambrers/es de pisos). La resta de perfils (recepcionistes, cambrers/es 

i auxiliars de cuina) les respostes respecte a la dificultat de cobrir els llocs de 

feina són molt heterogènies, pel que deduïm a través de les entrevistes, que el 

fet de que l’oferta sigui més o menys fàcil de cobrir està relacionat amb les 

competències concretes que cerca cada empresa. A mesura que l’empresa 

cerca professionals que disposin de més competències i/o més especialitzades 

com idiomes, lògicament és més difícil trobar candidats/es que compleixin 

aquests requisits. Per exemple: cambrers/es que parlin anglès i francès amb 

experiència d’un any, és més difícil de cobrir que una oferta en que es cerquen 

cambrers/es  que parlin català i castellà i en la que no  requereixen que el/la 

candidat/a tingui experiència prèvia en un lloc similar. 
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2. Dins el sector comerç es diferencien tres perfils: dependents/es, caixers/es i 

reposadors/es. El perfil més sol·licitat són els dependents/es i la dificultat a 

l’hora de cobrir el lloc està vinculat a la necessitat que els candidats tinguin 

coneixements específics del producte a vendre, com per exemple peixaters/es i 

venta de lavabos i cuines. Pel que fa a caixer/es i reposadors/es es va passar 

una enquesta a una cadena de supermercats i van dir que no tenien dificultat 

per cobrir aquests llocs, la dificultat venia per cobrir llocs més especialitzats 

com responsables o coordinadors.  

Dins d’aquesta família també s’ha detectat la difícil cobertura del perfil de 

comercial. El que destaca d’aquest perfil és que en general les empreses 

creuen que les competències pròpies d’un/a bon/a comercial no es poden 

desenvolupar a través de la formació, i ho atribueixen més aviat a trets propis 

de la personalitat de base del candidat. 

3. Pel que respecta al sector serveis el perfil amb més demanda és l’administratiu 

seguit pel de conductors. En el cas dels administratius/ves passa una mica el 

mateix que amb les categories anteriors, la dificultat de cobertura està 

vinculada a les competències concretes d’especialització dins de l’àmbit 

administratiu que necessita cobrir l’empresa. És a dir, si cerquem un/a 

administratiu/va que domini idiomes i/o comptabilitat, per exportacions, serà 

més difícil de cobrir que un administratiu/va d’atenció al públic que parli català i 

castellà. Els conductors/es amb carnets específics, CAP, D, E també són 

difícils de cobrir. 

4. Les feines de construcció i instal·lacions també són de difícil cobertura. Les 

diferents empreses d’aquest sector han verbalitzat que troben més dificultats 

per trobar persones amb experiència que no pas per un tema formatiu.  

5. En general tots els tècnics i professionals especialistes són de difícil cobertura, 

dissenyadors de pàgines web, farmacèutics, tècnics laboratori, psicòlegs 

especialistes, veterinaris, entre d’altres. En aquesta categoria es tracta de 

perfils molt heterogenis que necessiten d’especialització i amb poca demanda 

si s’analitzen individualment. 

6. Referent als oficis el més cercat ha estat el de mecànic però en especialitats 

molt diferents bicicletes, industrial, piscines... També perruquer i flequer tot i 

que només s’ha enquestat una empresa de cadascun d’aquests serveis. Dins 

d’aquesta categoria, a l’igual que l’anterior, ens trobem amb perfils molt 

diversos i alhora molt especialitzats que no tenen una gran demanda 

individualment. 

7. El sector primari gairebé no té representació al territori. 

8. Pel que fa a la indústria: els perfils de peons i mossos de magatzem, segons 

les enquestes realitzades, són fàcils de cobrir. 
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9. Altres perfils que han sortit de difícil cobertura estan vinculats a la família 

professional d’activitats esportives: socorristes aquàtics i monitors de 

cicloturisme. Sobretot per un tema d’homologació de les titulacions que ha 

tingut lloc per un canvi de normativa. 

b) Necessitats formatives dels nous candidats  

Les necessitats formatives per cobrir els llocs de treball més especialitzats són molt 

concretes i depenen d’estudis reglats i/o experiència en una feina molt determinada.  

A nivell general les empreses detecten com a necessitats formatives més evidents en 

els candidats els idiomes (31 de les 49 empreses) han respòs que els candidats 

s’haurien de formar en parlar correctament un idioma estranger principalment anglès i 

francès; seguit per la formació en atenció al client (19 de les 49 empreses). Després ja 

trobaríem vendes i màrqueting (8 empreses), informàtica sobretot fent referència a que 

els candidats/es estiguin preparats per fer un bon ús de l’ Excel (5 empreses).  

Dins del camp específic de hostaleria i turisme 6  de les 12 empreses els hi semblaria 

interessant fer algun tipus de formació vinculada a la restauració i 4 en gestió turística.  

També cal destacar que 5 empreses de les 39 no atribuïen la dificultat de cercar 

personal a temes formatius sinó a factors de personalitat i actitud, preexistents en els 

candidats. 

Les propostes formatives concretes manifestades per les empreses enquestades es 

recullen en el següent quadre:  

 

Taula 3. Recull propostes formatives fetes per empreses enquesta 2017 

Activitats físico-esportives 

activitats fisico esportives (Monitor cicloturisme) ara és necessari CFGM. Els que tenen 
experiència + 35 anys no tenen titulació. Necessitat d’homologació 

Administració i gestió 

Tecnologia de gestió 

Protecció de dades 

Comptabilitat 

Finances i gestió empresa 

Comerç i màrqueting 

Protocol 

Aparadorisme 

Xarxes socials 

Formació per importació i exportació. (aranzels, duanes…) 

Inventaris i control d'estocs 

Botiga on-line 

Edificació i obra civil 

Oficials primera formació més pràctica que teòrica 

CFGS paleteria. No hi ha formació al territori 
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Electricitat i electrònica 

Programació d'autòmats 

Hostaleria i turisme 

Turisme 

Cambrer de pisos 

Cursos específics hostaleria 

Recepció i gestió recepció 

Conducció de grups (guia turístic) 

Idiomes 

Anglès oral (parelles lingüístiques) 

Holandes 

Rus 

Indústria alimentària 

Manipulador d'aliments 

Forner 

Peixateria  
 

Informàtica i comunicacions 

Gestió programes de dades ACCESS 

Autocad 3D 

Excel  

Pack Office 

Instal·lacions i manteniment 

Configuració wifi i antenes 

Mecànics especialització en piscines 

Seguretat i  medi ambient 

Primers auxilis 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

Coordinació de projectes 

Coordinació d'activitats 

Transport i manteniment de vehicles 

Carnet E (remolcs) 

Carnet D (autocars) 

Carnet CAP (Certificat d’aptitud professional per conductors viatgers i mercaderies) 

 

c) Necessitats o voluntat formativa dels treballadors de l’empresa. 

Quan analitzem les necessitats formatives dels propis treballadors veiem que són 

similars a les dels nous candidats; destaquen: idiomes (18) i atenció al client (12), 

seguits de qualitat, informàtica i restauració (4). 
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d) Coneixença dels recursos formatius que s’ofereixen al territori 

25 de les 49 empreses manifesten que els hi arriba informació de l’oferta formativa que 

hi  ha al territori i 14 no reben informació o bé no els hi interessa. Els 10 restants no 

han contestat a aquest ítem.  

Dels que manifesten que reben informació de l’oferta formativa la majoria fa referència 

al butlletí de l’IPEP (10) seguit de l’acadèmia Xaloc (7). Altres entitats o centres 

formatius anomenats per algunes empreses són:  Consell Comarcal, la Cambra de 

Comerç,  Dipsalut i el Forcem. 

e) Previsió de canvis a l’empresa  (productes, mercat, etc.) que puguin 

comportar noves necessitats formatives. 

5 empreses han manifestat que tenien previst fer canvis. 2 han especificat que volen 

ampliar mercat, un al mercat xinès i l’ altre ampliar afegint al seu negoci la venda on-

line.  

6. PERFILS MÉS DEMANDATS  I OFERTES DE FEINA DE DIFÍCIL 

COBERTURA. 
 

Perfils més sol·licitats 

Referent als perfils més demandats s’han analitzat les dades estadístiques del SOMI 
des del 1 de gener del 2016 al 19 de setembre del 2017. Aquest inclou un total de 429 
ofertes de feina. Els 10 perfils més sol·licitats són els següents i representen un 62% 
del total de les ofertes.   
 

PERFILS PROFESSIONALS Núm. Ofertes Percentatge del total 
1 Cambrer/a 61 14,22% 
2 Dependent/a 41 9,56% 
3 Ajudant de cuina 35 8,16%  
4 Personal Neteja 29 6,76% 
5 Atenció públic en general 24 5,59% 
6 Recepcionista 18 4,20% 
7 Aux.. administratiu/va 17 3,96% 
8 Venedor/a 14 3,26% 
9 Tècnic/a social/cult./docència 14 3,26% 
10 Operari/a fàbrica 13 3,03% 
TOTAL 266 62% 

 
Per més informació i veure la resta de perfils es pot consultar l’ annex 4: Estadístiques 
SOMI tipologia dels llocs de treball. 
 
Anàlisi de les 429 ofertes de feina gestionades pel SOMI des del 1 de gener del 2016 
al 19 de setembre del 2017per famílies professionals. 
 
 
 



  

16 
   

 
 

FAMIÍLIA PROFESSIONAL Núm. Ofertes Percentatge 

1 Hostaleria i turisme 135 31,48%  

2 Comerç i màrqueting 110 25,64% 

3 Serveis socioculturals i a la comunitat 60 13,99% 

4 Administració i gestió 32 7,46% 

5 Fabricació mecànica 17 3,96% 

6 Indústria alimentària 14 3,26% 

7 Seguretat i medi ambient 10 2,33% 

8 Sanitat 9 2,1% 

9 Transport I manteniment de vehicles 9 2,1% 

10 Imatge personal 7 1,63% 

11 Activitats físiques i esportives 7 1,63% 

12 Instal·lacions i manteniment 6 1,4% 

13 Electricitat i electrònica 5 1,16% 

14 Edificació i obra civil 3 0,7% 

15 Informàtica i comunicacions 2 0,47% 

16 Marítim i pesquer 2 0,47% 

17 Química 0 0% 
TOTAL 429 100% 

 
 

 

Ofertes de difícil cobertura dades del SOMI / 2016-2017 

 

S’han analitzat les ofertes que costen més de cobrir a través de la borsa municipal, en 

aquests casos l’oferta es publica a Feina Activa com a mitjà que permet arribar a major 

nombre de candidats. Aquestes ofertes són les que s’han recollit per elaborar el 

quadre següent.  

En concret trobem 20 perfils professionals de difícil cobertura distribuïts en 11 famílies 

professionals. 

Taula 4. Perfils professionals de difícil cobertura segons dades SOMI 

Família Professional Perfil professional difícil cobertura 

Activitats físiques i esportives Socorristes aquàtics 

Guia kayak 

 

Administració i gestió  

Agrària  

Arts gràfiques  

Arts i artesania  
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Comerç i màrqueting Atenció client amb anglès i francès 

Comercials 

Edificació i obra civil  

Electricitat i electrònica  

Energia i aigua  

Fabricació mecànica Serraller 

 

Formació complementària  

Fusta, moble i suro  

Hostaleria i turisme Cap de sala 

Sommelier 

Cuiners 

Imatge i so  

Imatge personal Estètica 

Perruquer/a 

Indústria alimentària Pastisser 

Peixater/es 

Indústries extractives  

Informàtica i comunicacions Dissenyadors web 

Instal·lacions i manteniment Lampistes 

Marítim pesquer Mariner 

Patró portuari i navegació bàsica 

Química  

Sanitat  

Seguretat i medi ambient  

Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic tutors joves: PTT, UEC 

Tèxtil, confecció i pell  

Transport i manteniment de vehicles Manteniment embarcacions 

Conductors autobusos i taxis (D i CAP) 

Mecànics 

Vidre i ceràmica  

Competències base / genèrics  

Idiomes  

TOTAL  

Dades obtingudes del SOMI  2016-2017 
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Llistat de feines de difícil cobertura SEPE 3º trimestra 2017 a la provincia de 
Girona. 
 
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/profesiones_demandadas/pdf/CatalogoOcupacio

nesDificilCobertura.pdf 

En el llistat d’ofertes de difícil cobertura del SEPE la majoria de feines estan vinculades 
al sector marítim: 
 
Frigoristas navales, jefes de máquinas de buque mercante, maquinistas navales, 
mecánicos de litoral, mecánicos navales, pilotos de buques mercantes, sobrecargos 
de buques, oficiales radioelectrónicos de la marina mercante, cocineros de barco, 
auxiliares de buques de pasaje, camareros de barco, mayordomos de buque, 
caldereteros (maestranzas), engrasadores de máquinas de barco, bomberos de 
buques especializados, contramaestres de cubierta (excepto pesca), marineros de 
cubierta (excepto pesca), mozos de cubierta. 
 
Excepte: esportistes professionals i entrenadors esportius que fan referència a la 
categoria d’ activitats físiques i esportives. 

7. ÀNALISI 
 

Per tal de poder analitzar la informació presentada en els apartats previs de manera 

ordenada hem classificat totes les dades recollides en famílies professionals. A 

continuació fem una valoració genèrica de cadascuna d’elles amb l’objectiu de treure 

conclusions de cares a la planificació de la formació pel proper 2018. L’anàlisi s’ha 

ordenat de més a menys ofertes publicades al SOMI.   (Veure quadre de síntesi a 

l’annex 5). 

Hostaleria i turisme 

És la família professional que genera més ocupació al municipi (auxiliars de cuina, 

cambrers/es, cambrers/es habitacions fins a perfils més especialitzats cuiner/es, cap 

de sala, sommeliers, fins a temes de guia i/o informador turístic, recepcionistes d’hotel 

i càmping, entre d’altres). Agrupant tots aquests perfils, aquesta família representa un 

31.48% del total de les ofertes del SOMI en el període analitzat, i això tenint en compte 

que no es comptabilitzen dins d’aquesta família les feines de neteja.  

Dins d’aquesta família trobem perfils més fàcils de cobrir que d’altres. En general 

podem dir que els perfils més fàcils de cobrir són els que es troben en els dos extrems 

formatius. Els perfils de recepcionista, guia turístic i similars en que requereix disposar 

de titulació universitària, no són de difícil cobertura i es troba persones qualificades i 

amb idiomes  per ocupar les vacants. Tampoc són de difícil cobertura aquells perfils en 

que no és “necessari” ni formació reglada ni domini d’idiomes, com és el cas de perfils 

de cambrers/es de pisos. En aquest darrer cas posem entre cometes “necessari”, 

perquè volem fer èmfasi en el tema qualitatiu, ja que tot i que l’oferta quedi coberta no 

vol dir que es cobreixi amb el candidat/a ideal. Cobrir amb el candidat ideal seria poder 

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/profesiones_demandadas/pdf/CatalogoOcupacionesDificilCobertura.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/profesiones_demandadas/pdf/CatalogoOcupacionesDificilCobertura.pdf
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contractar una persona amb domini d’un idioma estranger i que per tant tingui més 

facilitat per comunicar-se amb els clients i atendre possibles demandes, ja que això 

repercutiria directament en la qualitat dels serveis. Aquesta dificultat a l’hora de cercar 

candidats amb domini d’idiomes, es repeteix en tots els perfils vinculats a l’hostaleria 

que són de cara al públic i en que no es requereixen titulacions superiors. 

Tot i així, la major dificultat per cobrir llocs de treball la trobem amb els perfils de 

l’àmbit de l’hostaleria com cuina i/o sala, vinculats a formació professionalitzadora com 

CFGM i CFGS o certificats de professionalitat en que també és necessari el domini de 

competències tècniques específiques vinculades al lloc de treball. En concret, en 

l’estudi, destaquem la dificultat per cobrir les ofertes de cambrer/a que va lligat a un 

gran volum de demanda, sent el més sol·licitat del SOMI amb un total de 61 ofertes 

gestionades, 14.22% del total de les ofertes del servei.  

Pel que respecte als recursos formatius que permeten adquirir les competències i 

coneixements necessaris dins d’aquesta família professional podem dir que el municipi 

disposa de recursos: A nivell de formació reglada trobem un 1PTT, 2CFGM i 2 CFGS.  

També trobem el programa de Joves per l’Ocupació en el que participen 10 joves del 

municipi que disposen com a màxim de l’ESO. A nivell d’altres cursos no reglats en el 

municipi s’ha fet un curs a través de Caritas: Cambrer/a de pisos, tot i que aquest perfil 

en concret no costa de cobrir, l’entitat ens ha explicat que aquest curs ha estat dirigit a 

persones amb dificultat d’inserció laboral i dins la formació s’aborden també 

competències transversals que ens han informat que han ajudat a millorar l’ocupabilitat 

dels seus participants. També s’ha fet difusió d’altres cursos impulsats per el Consell 

Comarcal, dins el programa innovador i experimental Check Out, un d’ells impartit a 

Palafrugell (Guia de Turisme a Catalunya) i altres que s’han realitzat a poblacions 

properes com Palamós i Calonge.  

Tot i així la demanda de professionals del sector, especialment dins de l’hostaleria com 

caps de sala, sommeliers, cuiners i cambrers amb idiomes, és molt superior a les 

persones formades, sobretot en el pic de la temporada alta. A més a més fora de la 

formació reglada per educació no trobem oferta formativa que abordi les competències 

professionals necessàries d’aquests perfils. No es troben certificats de professionalitat 

vinculats que ajudin a les persones que porten temps en el sector a reciclar-se, ni a les 

persones aturades que es vulguin dedicar al sector a millorar les seves competències i 

augmentar les oportunitats de contractació. Això acaba repercutint en la qualitat del 

sector tant important en un municipi de les característiques de Palafrugell. 

Una dificultat que es detecta en la formació professionalitzadora dins d’aquest sector 

és que es requereix d’aules especialitzades. Actualment a part de l’IES Baix Empordà, 

el centre més proper que compta amb instal·lacions preparades és l’aula gastronòmica 

de Vall-Llobrega, però, tot i així les aules d’aquest centre no estan homologades pel 

SOC.  

Per altra banda, si que detectem formació relacionada amb l’aprenentatge d’idiomes. A 

la comarca s’han portat a terme cursos que aborden aquesta competència base i/o 

transversal vinculada directament a aquesta família professional. 
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 Propostes: 

Ens trobem davant de la família professional que genera més ocupació al municipi, hi 

ha formació reglada però no arriba a cobrir les demandes del sector. Fora de la 

formació reglada per educació es detecta falta d’oferta formativa per la millora i/o 

adquisició de competències professionals en hostaleria sobretot en els perfils lligats a 

cambrer/a i cuina.  

Proposem dues vies per ajudar a les persones a millorar el seu currículum dins 

d’aquest sector i així facilitar la seva inserció laboral.  

1. L’acreditació de competències. 

2. Les píndoles formatives que abordin diferents competències vinculades o no a algun 

tipus de certificació. 

Una manera de dignificar el sector i, al mateix temps, millorar les competències de les 

persones és a través de la promoció de la formació reglada. Trobem persones que 

porten temps en el sector i no tenen cap certificat que acrediti els seus coneixements.  

Hem analitzat dues vies que poden permetre a les persones obtenir acreditacions en el 

cas de tenir experiència. Una via és a través del programa Acredita’t del SOC i l’altra a 

través de les mesures felxibilitzadores del Departament d’educació. 

El SOC disposa del programa Acredita’t que permet a les persones que porten temps 

treballant en un ofici i tenen competències professionals adquirides mitjançant els anys 

d’experiència i pràctica, però no tenen cap titulació oficial que ho acrediti que puguin 

obtenir una acreditació oficial. Tot i així la convocatòria 2017-2018 no inclou aquesta 

família professional. 

Fora d’aquest programa del SOC, el departament d’educació disposa de mesures 

flexibilitzadores i dins d’aquestes hi ha el servei de reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. Aquest 

servei s'adreça a les persones que volen tenir un reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats 

amb un determinat cicle formatiu. Aquest servei permet convalidar algunes 

assignatures vinculades a cicles formatius. El centre emet un certificat parcial amb 

valor acadèmic. Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i 

convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o 

parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés 

que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons 

correspongui. 

Tot i que les mesures flexibilitzadores ajuden a l’acreditació de competències la 

finalitat és convalidar assignatures de cares a cursar un cicle formatiu, en aquests 

sentit observem que és útil per aquesta finalitat, però que no s’adapta a la totalitat de 

persones que es poden trobar a l’atur i que per diferents circumstàncies necessitin de 

recursos formatius més flexibles. De fet hem de tenir en compte que segons la 
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diagnosi del mercat de treball un 50.76% de les persones registrades a l’atur a 

Palafrugell el 2016 eren majors de 45, aquesta població no contempla la possibilitat de 

cursar un cicle formatiu, i en el cas de fer-ho caldria tenir molt clar que serien valorats 

per les empreses a l’hora de contractar-los, donat l’esforç que representaria. 

Per tant concloem que una opció per acreditar els coneixements  de moltes persones 

que porten anys treballant en el sector seria a través de que en properes 

convocatòries d’Acredita’t, fos inclosa aquesta família professional. Això permetria 

millorar el currículum a les persones del sector i potser serviria de motor perquè 

s’animessin a progressar i reciclar-se a través de cursos que permetin el reciclatge i la 

innovació. Paral·lelament, i en aquest sentit, creiem que és beneficiós fer difusió i 

posar en coneixement de les persones que es troben a l’atur els diferents sistemes 

d’acreditació vigents.  

Al mateix temps apostem per invertir esforços per oferir un altre tipus de formació, més 

flexible, i enfocada a la millora de competències concretes, que faciliti l’adquisició de 

coneixements i habilitats a les persones dedicades a la cuina i a sala, i paral·lelament 

ajudi al progrés i prestigi del sector. 

En aquest sentit ens plantegem les píndoles formatives, és a dir, la realització  de 

cursos  més específics i de menys durada que ajudin a desenvolupar competències 

específiques.  

Creiem, però, que perquè aquesta formació sigui realment efectiva cal que tingui com 

a base un treball molt proper a l’empresa, de manera que la formació respongui 

específicament a aquelles competències professionals que l’empresa cerca en els 

candidats. En aquest sentit serà beneficiós sensibilitzar el sector privat i fer-los 

partícips de les accions formatives que s’emprenguin, ja que tenir equips cohesionats, 

motivats i formats també acaba generant beneficis a l’empresa. Proposem per tant 

realitzar un esforç conjunt, tant per part de l’administració com de l’empresa, per 

emprendre accions formatives en els perfils vinculats als  equips de sala i cuina. 

Aquest esforç conjunt, però, hauria d’anar més enllà de la formació i treballar també 

amb l’objectiu de prestigiar aquests oficis social i econòmicament. Tot i així, observem 

algunes diferències entre els perfils vinculats a cuina i els de sala, ja que en els últims 

anys la cuina ha anat guanyant prestigi a través de figures molt destacades del sector i 

a través dels mitjans de comunicació. Per altra banda els perfils d’atenció al client en 

sala han anat quedant relegats en un segon lloc i caldrà un esforç major per tal de 

dignificar aquests llocs de treball. Cal tenir en compte que són aquests darrers els que 

acaben sent la cara visible del negoci i en últim terme també del municipi, en tant que 

municipi de qualitat turística. 

Creiem que una altra bona opció per sensibilitzar a les persones del sector perquè 

continuïn formant-se, també pot ser a través de l’organització d’una jornada que 

permeti compartir experiències d’èxit, i que  doni importància a la necessitat de créixer 

professionalment i innovar.  

Finalment, en tots els perfils d’aquesta família que exerceixen feines de cara al públic, 

cal una atenció especial a l’aprenentatge d’idiomes. Hi ha oferta formativa al municipi,  
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però cal valorar si caldria alguna formació  més específica en un perfil professional 

concret, com per exemple anglès per cambrers/es. Al mateix temps que sensibilitzar a 

les persones a l’atur perquè es formin sobretot en el domini de l’anglès i/o el francès, ja 

que faciliten molt la seva inserció al mercat laboral. 

Comerç i màrqueting 

Els perfils professionals d’aquesta categoria són els segons més demandats al SOMI i 

també inclouen diferents llocs de treball, des de dependentes fins a mossos de 

magatzem. El perfil més demandat és el de  dependents/es, en concret  és el segon 

més demandat al SOMI, representant un 9.56% del total de les ofertes rebudes.  

Si agrupem les dependentes amb la resta de perfils de la família: atenció al públic, 

venedors, caixeres, reposadors, comercials i mossos de magatzem sobrepassen el 

25% del total de les ofertes rebudes.  

La dificultat principal que hi ha a l’hora de cobrir les ofertes lligades a aquesta família 

professional és el coneixement d’idiomes en els llocs que impliquen atenció al públic. 

També hem observat certa dificultat a l’hora de cobrir perfils de dependent/a en que 

l’empresa demana coneixements previs sobre els productes o serveis que ofereix. Per 

exemple, una empresa comentava que cercaven dependenta per vendre lavabos i 

cuines, en aquest cas és necessari tenir coneixements concrets del sector, prendre 

mides, etc. 

També es detecta molta dificultat per cobrir ofertes de peixater/a i carnisser/a, tot i que 

aquests perfils s’aborden a la família d’indústria alimentària. L’altre perfil que s’ha 

detectat com a difícil de cobrir són els comercials. Tot i així algunes empreses fan 

referència a competències transversals (capacitats, habilitats i actituds) que les 

empreses en general veuen difícils d’adquirir a través de la formació. 

Dins d’aquesta família els perfils fàcils de cobrir són els mossos de magatzem, i 

tampoc es detecta cap dificultat per cobrir els llocs de caixers/es i reposadors/es. 

Referent als recursos formatius detectem que a la comarca hi ha diferents cicles 

formatius vinculats a aquesta família professional, concretament a Torroella de Montgrí 

i a Sant Feliu de Guíxols. I es poden cursar diferents certificats de professionalitat. Un 

d’ells Francès per atenció al client a Palafrugell mateix, i d’altres a la Bisbal 

d’Empordà. També es fan diferents cursos de curta durada que s’inclouen en aquesta 

família professional. 

Tot i l’oferta formativa existent, s’han recollit diferents propostes a través de l’enquesta 

feta a les empreses, 19 de les 49 empreses enquestades troben a faltar en els 

candidats formació en atenció al client. També han proposat altres formacions dins 

d’aquesta família: creació botiga on-line, xarxes socials, formació en importació i 

exportació, inventaris, aparadorisme.  
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 Proposta:  

És una de les famílies amb més demanada però també es disposa de recursos 

formatius. A l’igual que amb els perfils d’hostaleria, creiem necessari sensibilitzar a les 

persones a l’atur envers l’aprenentatge d’idiomes, sobretot anglès i francès, com un 

mitjà per la inserció professional o per la millora. Com veiem al municipi es disposa de 

recursos formatius com el Centre Municipal d’Educació, l’escola d’idiomes, acadèmies 

privades, etc. També s’ha portat a terme un curs de 220h en Francès per atenció al 

client.  

A part dels idiomes, vista la demanda de les empreses del sector seria interessant 

complementar l’oferta formativa existent amb formacions de curta durada que permetin 

modernitzar i professionalitzar el sector a través de l’ aprenentatge de competències 

professionals concretes. Caldria, a l’igual que a l’àmbit de l’hostaleria, fer un treball 

molt proper al sector privat per acabar de concretar quines competències concretes cal 

abordar quan es parla d’atenció al públic, i així poder oferir una formació que s’ adeqüi 

a la demanda del mercat laboral i al mateix temps permeti anar més enllà creant un 

teixit comercial més competitiu i orientat a la qualitat del servei. 

Pel que fa a les competències pròpies de dependentes amb coneixements molt 

específics d’un sector, no observem un dèficit que generi prou demanda de llocs de 

treball com per portar a terme una formació, només es valorarà el perfil de 

peixaters/es, però, com ja s’ha dit, aquest s’abordarà a la família professional 

d’indústries alimentàries. 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

Dins d’aquesta família s’agrupen un seguit d’ocupacions força heterogènies des de 

neteja bàsica, serveis d’atenció a domicili, dinamitzadors culturals, mediació, 

teleassistència, igualtat, ofertes lligades a la docència, etc. 

La demanda és elevada en algunes d’aquestes categories. Al SOMI hem detectat els 

següents perfils. Neteja 29 ofertes, el que representa el 4º perfil més sol·licitat amb un 

6.76% de les ofertes en el període analitzat. Tècnic sociocultural i de docència 14 

ofertes, la 9ª posició i representa un 3.26% i Servei d’assistència domiciliària (SAD) 6 

ofertes, el que representa un 1.40%.  

Tot i que la majoria d’ofertes són de perfils més elementals, també hi  ha  14 ofertes de 

perfils tècnics.  En general no es detecta dificultat per cobrir els perfils que requereixen 

de menys especialització: neteja, SAD... en canvi aquesta dificultat augmenta 

considerablement quan es tracta de cobrir els perfils tècnics amb experiència en algun 

sector concret: joves, gent gran, etc.  

En l’enquesta realitzada a les empreses, una empresa del sector ha manifestat 

dificultat per cercar persones titulades (educadors socials, psicòlegs i mestres). I una 

altra empresa, ha proposat fer formació en coordinació de projectes, coordinació 

d’activitats i en dinàmiques d’equip i treball cooperatiu. Es tractaria d’una formació en 

competències transversals específicament de competències organitzatives que pot ser  

útil per a tècnics d’empreses i entitats de diferents sectors. 
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En quan a formació reglada, tot i no haver cap cicle formatiu al municipi, hi ha formació 

en poblacions properes: CFGM Atenció a persones en situació de dependència que es 

fa a la Bisbal i Palamós, i de CFGS trobem Educació infantil a Sant Feliu de Guíxols i 

Integració social DUAL a la Bisbal. A Palafrugell tot i no haver cicles formatius, hi ha 

l’entitat AD Baix Empordà que ofereix cursos per desocupats, en concret: certificat de 

professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

Atenció sociosanitària a persones en el domicili, els 2 de nivell 2. Així com 

dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals nivell 3. 

També s’ha fet difusió d’altres formacions fetes a Girona per diferents entitats (CIFO, 

IDFO, Dipsalut). 

 Proposta: 

Tot i generar ofertes de treball, molts d’aquests perfils són elementals i creiem que hi 

ha suficient oferta formativa per cobrir la demanda. Per altra banda els perfils més 

específics requereixen de formació universitària que no es pot abordar des de l’àmbit 

municipal.  

Sembla interessant la proposta feta per una de les empreses enquestades: 

Coordinació de projectes i coordinació d’activitats i Dinàmiques d’equip i treball 

cooperatiu. De fet creiem que es podria tenir en compte de cares  a la propera 

programació formativa que es fa coordinadament entre l’àrea d’ocupació i l’àrea 

d’empresa.  

Administració i gestió 

El perfil d’auxiliar administratiu és el 7º més sol·licitat al SOMI. Segons les dades 

analitzades s’han publicat 17 ofertes, a les quals s’hi poden afegir 6 d’administratiu/va, 

el que serien 23 persones, que representen un 5.36% del total de les ofertes. Aquest 

perfil es detecta com de difícil cobertura, però no en una basant genèrica d’atenció al 

client, sinó quan es cerquen persones amb capacitat per portar a terme tasques 

especialitzades en que es necessita un bon domini parlat d’idiomes, ja sigui per 

atenció al client o per empreses que realitzen importació i exportació de productes, així 

com coneixements avançats d’Excel i de comptabilitat. Pel que respecte a la formació 

que s’ oferta al municipi observem que es disposa d’un ampli repertori de recursos i 

formacions adscrits a aquesta família professional, des dels cicles formatius fins als 

cursos organitzats pel CME i/o l’IPEP, passant  pel certificat de professionalitat 

gestionat per BEAD (Operacions auxiliars de serveis administratius i generals), així 

com un ampli ventall de cursos d’idiomes en diferents nivells. 

 Proposta: 

Sensibilitzar a les persones amb perfil administratiu/va a l’atur  de les oportunitats de 

millora laboral que els hi implicaria la millora d’aquestes competències (Excel avançat, 

comptabilitat, exportacions, idiomes...).  

Es podria planificar una campanya de difusió informant  de les avantatges de formar-

se i dels recursos existents al territori vinculats a aquest perfil. 
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Fabricació mecànica 

Aquesta família professional representa el 3.96% de les ofertes del SOMI en el període 

analitzat. Dins d’aquesta família el més demandat és el perfil de operari de fàbrica i no 

es detecta dificultats per cobrir aquest perfil. Dins d’aquesta família el perfil que s’ha 

detectat de difícil cobertura al SOMI és el de serraller. I des de l’OTG de la Bisbal, així 

com des del Consell Comarcal, ens han informat de la dificultat de cobrir soldadors 

d’estructures metàl·liques al Baix Empordà.  

A nivell de recursos formatius al municipi, actualment hi ha un PTT de serralleria al i 

des del SOMI s’han publicitat cursos d’aquesta família que s’han portat a terme al 

CIFO de Salt. 

 Propostes: 

No sembla que hi hagi suficient demanda per organitzar un curs d’aquestes 

característiques. Però es podria analitzar la demanda d’aquests perfils (serrallers i 

soldadors) a nivell comarcal i depenent dels resultats valorar si cal formació i de quin  

tipus. 

Per altra banda, a nivell de municipi s’està treballant en un projecte vinculat al polígon 

industrial i seria interessant que es crees una associació del sector. Això ens facilitaria 

en un futur la prospecció de necessitats formatives de les empreses. 

Indústria alimentària 

En total s’han gestionat 10 ofertes de feina al SOMI dins d’aquesta família 

professional: 1 flequer/a, 4 peixaters/es, 2 xarcuters/es i 3 carnissers/es. I, en general, 

es detecten dificultats per cobrir aquestes ofertes.  

Els recursos formatius de que disposem al municipi són, per una banda, la formació 

reglada, que s’imparteix al IES Baix Empordà: CFGM de pastisseria i rebosteria. Per 

l’altra, les acadèmies formatives del municipi ofereixen el curs de manipulador/a 

d’aliments. A nivell comarcal trobem el projecte del Consell Comarcal del Baix 

Empordà Crisàlide, dirigit a persones aturades majors de 30 anys i amb càrregues 

familiars per un total de 25 participants (a la Comarca).  Aquest projecte ofereix 

formació professionalitzadora en carnisseria. I finalment al CIFO de Salt també s’han 

fet cursos com carnisseria, rebosteria i productes precuinats. 

Tot i els recursos existents, es detecta falta de cursos vinculats a aquesta família que 

puguin estar a l’abast de totes les persones que es troben a l’atur i volen millorar 

aquestes competències, ja que el CIFO de Salt queda a una hora en cotxe del municipi 

i per altra banda el programa Crisàlide del Consell va dirigit a un col·lectiu concret. 

Cal destacar que de tots els recursos no n’hi ha cap vinculat directament a peixateria, 

cosa significativa tenint en compte que ens trobem en un municipi costaner. 
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A l’igual que la formació en cuina, aquest tipus de formació requereix d’aules 

especialitzades.  

 Proposta: 

Creiem que la realització de cursos d’especialització en peixateria i/o carnisseria, 

permet formar a les persones millorant la seva ocupabilitat en diferents sectors, ja que 

es tracta d’aprenentatges transversals que poden ser útil per diferents llocs de treball 

des de dependents/es especialitzats/des, auxiliars de cuina, peons alimentaris, entre 

d’altres.  

Es proposa coordinar-nos amb els comerciants locals vinculats a aquestes 

especialitzats, a través de les associacions existents al municipi, per tal de detectar les 

competències professionals específiques que cerquen en els candidats que han 

d’ocupar una vacant i així planificar formació vinculada a aquesta família professional, 

podent així oferir formació especialitzada a les persones que es troben a l’atur. 

Seguretat i medi ambient 

A nivell del SOMI les demandes registrades dins aquesta família són 8 ofertes de 

vigilant i 2 jardiners, pel que no generen un gran volum de demanda. No es detecta 

demanda de perfils més específics i que requereixen de més formació: escortes, 

temes medi-ambientals (gestió i control d’instal·lacions pel control legionel·losi, entre 

d’altres). També s’emmarquen dins d’aquesta família la neteja però dins l’àmbit 

industrial o especialitzat en temes que afecten el medi-ambient, la neteja més bàsica 

entre dins de la família professionals de serveis socioculturals i a la comunitat. 

Pel que respecte a l’empresa només una empresa ens ha comunicat dificultat per 

cobrir el lloc de vigilant nocturn, però la dificultat l’atribuïen a temes d’horaris i no pas 

al fet de no trobar persones amb les competències professionals adequades per 

desenvolupar la feina. 

Destacar que a nivell de la província només hi ha un CFGS vinculat a aquesta família 

professional i es fa a Girona ciutat (Educació i control mediambiental). 

A nivell de cursos professionalitzadors,  Cartitas ha fet un curs de 64h en neteja 

industrial i també s’ha fet difusió de cursos realitzats a Girona per Idfo i Dipsalut.   

 Proposta 

En principi no es detecten necessitats formatives vinculades a aquesta família 

professional. 

Sanitat 

Al SOMI s’han rebut diferents ofertes dins d’aquesta família, 5 auxiliars de geriàtric, 1 

auxiliar d’infermeria i 3 tècnics de sanitat, sumats són 9 perfils. 
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No s’ofereix cap cicle formatiu a Palafrugell, el més propers dins d’aquesta família 

professional s’ofereix a Palamós CFGM d’auxiliar d’infermeria i farmàcia i parafarmàcia 

DUAL. Els CFGS més propers es cursen a Girona. També s’ha fet difusió d’altres 

cursos realitzats a Girona a través d’IDFO i Dipsalut.  

 Proposta 

Pel número d’ofertes gestionades i el nivell d’especialització que es necessita i tenint 

en compte els recursos formatius propers al municipi (cicles formatius Palamós) en 

principi no detectem necessitats formatives destacables. 

Transport i manteniment de vehicles 

En el SOMI s’han publicat 9 ofertes de treball dins d’aquesta família: 4 mecànics i 5 

xòfers. Tot i no ser un gran percentatge entre els 2 perfils representen un 2,1% del 

període analitzat. A més a més, a la Jornada d’Oportunitats Laborals que es va 

celebrar el mes de març del 2017, es van publicitar 6 ofertes més lligades a aquesta 

família: quatre mecànics (bicicletes, vehicles, pneumàtics i vaixells ) i dos de 

conductor. 

Es tracta de perfils difícils de cobrir: mecànics en general i conductors amb diferents 

permisos especialitzats com l’E (remolcs), el D (transport de persones) i el CAP, que 

és el certificat d’aptitud professional. 

A nivell de formació reglada al municipi es pot cursar un CFGM en electromecànica de 

vehicles i automòbils. Per altra banda també destacar que a Sant Feliu de Guíxols 

s’imparteix el CFGM Manteniment electromecànic de vaixell d’esbarjo adscrit a la 

família professional de instal·lacions i manteniment. 

Per l’obtenció de permisos i llicències de conduir professionals hi ha 3 autoescoles al 

municipi que ofereixen aquest tipus de formació.  

 Propostes: 

Tant la formació en mecànica com la formació per l’obtenció de carnets de conduir, 

poden afavorir la inserció laboral d’alguns col·lectius d’aturats. Tot i així la formació és 

molt tècnica, i per tant, no veiem viable abordar-ho des del nostre nivell d’intervenció. 

Tot i així si que es pot fer difusió perquè les persones a l’atur valorin si és un camp  

potencial per a ells a l’hora de reinserir-se al mercat laboral. Tot i així serà difícil que 

aquells col·lectius més desfavorits hi puguin accedir sense ajudes, donada la inversió 

temporal i econòmica que s’ha de fer per obtenir les certificacions i permisos 

corresponents. 
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Imatge personal 

Al SOMI s’han rebut 7 ofertes vinculades a aquesta família 4 perruquers i 3 d’estètica, 

tot i així costa cobrir les ofertes de treball de perruqueria i estètica, sobretot en el pic 

de l’estiu en que augmenta el número de clients i es busca personal format i 

experiència per cobrir contractes temporals. 

Pel que respecte als recursos formatius, no hi ha formació reglada al municipi, la més 

propera es fa a Sant Feliu de Guíxols on hi ha un CFGM i un altre CFGS. Tampoc 

s’han detectat altre tipus de cursos vinculats a aquesta família professional fora de la 

formació reglada. 

 Proposta:  

Es tracta de perfils complicats de cobrir per diferents variables com la poca durada del 

contracte ofert i el nivell necessari d’especialització dels candidats. Donat el número 

d’ofertes i el nivell de formació i experiència que es necessita no ens plantegem 

planificar cursos en aquest sector. 

Activitats físiques i esportives 

Es detecten llocs de feina difícils de cobrir en aquest sector com socorristes aquàtics, 

guies de kayak i monitors de cicloturisme. En concret a la borsa de treball del SOMI en 

el període analitzat s’han detectat 4 ofertes de socorrista aquàtic i 3 de socorrista i 

altres ja no es van tramitar per manca de candidats amb certificació. 

En aquest sentit cal destacar que s’han donat canvis legals que exigeixen titulació 

reglada per desenvolupar moltes d’aquestes feines. Aquestes acreditacions es poden 

obtenir cursant cicles formatius, i aquests cicles no es cursen en el municipi ni en cap 

municipi proper. Els centres homologats més propers a la província de Girona són: 

Banyoles, Lloret, Roses i Puigcerdà.  

Pel que respecte a aquesta família professional valorem que és difícil poder organitzar 

cursos si es necessita formació reglada per exercir, tot i que és un camp potencial 

compatible amb el sector turístic tant important en el municipi. 

En l’enquesta realitzada, una empresa del municipi dedicada al cicloturisme ha 

manifestat que la gent recent titulada no té experiència i en canvi que hi ha persones 

que porten temps exercint i que a part de fer bé la seva feina també tenen experiència 

en altres competències  com la conducció de grups.  

En aquest sentit, aquest octubre 2017, s’ha fet pública la convocatòria d’ Acredita’t, 
que com comentàvem, permet  a les persones que disposen d’experiència professional 
puguin obtenir una acreditació oficial. 

 



  

29 
   

 

 Proposta 

Informar a les persones a l’atur que tenen experiència, sobre la possibilitat 
d’homologar la seva experiència a través d’Acredita’t, o a través de les mesures 
flexibilitzadores d’educació. I apostar per apropar cicles formatius vinculats a aquesta 
família al municipi. 

Instal·lacions i manteniment 

Al SOMI hi ha hagut 6 ofertes de mosso de manteniment en el  període analitzat. Pel 

que fa a l’enquesta feta a les empreses una d’elles ens ha informat  de la dificultat que  

 

tenen per cobrir el perfil de personal de manteniment de piscines, ja que necessiten 

una formació específica en el tractament d’aigües. Aquesta informació ha estat 

contrastada en les entrevistes amb l’OTG i el Consell Comarcal sobre la situació del 

mercat de treball. Pel que ens trobem davant d’un perfil de difícil cobertura  que genera 

llocs de treball a la comarca. 

Pel que fa referència als cursos  no se n’ha fet cap d’aquesta temàtica directament  en 

el municipi, tot i que des del SOMI s’ha fet difusió dels cursos oferts pel CIFO de Salt 

relacionats amb el manteniment d’instal·lacions frigorífiques. I també s’ha fet difusió 

d’un relacionat amb el  manteniment de piscines que s’ha impartit per Dipsalut. 

 Proposta 

Es pot valorar de fer un curs al municipi per oferir formació especialitzada en 

manteniment de piscines. D’aquesta manera aproparíem aquest recurs formatiu i es 

podria capacitar a persones a l’atur amb perfils similars, per obtenir una especialització 

que faciliti la seva inserció al mercat de treball. 

Electricitat i electrònica 

La demanda segons les dades analitzades al SOMI és de 5 professionals: 4 

electricistes i un lampista. Des del SOMI es detecta dificultat per cobrir els lloc de feina 

ja que depenent de la titulació prèvia del candidat, CFGM o CFGS o universitari i de 

l’especialitat concreta, pot ser que necessitin passar un examen que els acrediti per 

poder treballar.  

Les demandes en aquesta família detectades a l’enquesta que es va fer a les 

empreses són molt específiques: programació d’autòmats i una altra empresa 

configuració de wifi i antenes.  
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Aquesta família disposa de un CFGM. Instal·lacions elèctriques i automàtiques. I un 

altre cicle formatiu superior DUAL: Sistemes electrònics i automatitzats que 

s’imparteixen a l’IES Baix Empordà.  

Fora dels cursos reglats per educació,  no detectem que se n’hagi fet cap d’aquesta 

temàtica directament  en el municipi, tot i que si que s’ha fet difusió dels oferts pel 

CIFO de Salt com electricista d’edificis, muntatge i manteniments d’instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió, així com dels cursos organitzats pel Gremi d’instal·ladors 

de Girona.  

 Proposta: 

Creiem que una possibilitat seria fer un estudi de les persones a l’atur inscrites al 

SOMI amb titulacions vinculades a aquesta família i veure si els hi cal realitzar 

l’examen de certificació facilitant d’aquesta manera que es reincorporin al mercat 

laboral. (Per informació més específica sobre el tema de les  titulacions i els certificats 

es pot consultar Info Norma al portal de la Generalitat/ Agents de seguretat/ Empreses 

instal·ladores/ Requisits i titulacions).  

També, com ja hem comentat, una de les empreses entrevistades manifestava que no 

hi havia persones preparades per a fer d’instal·ladors en temes de wiffi i 

comunicacions. No s’ha trobat formació complementària a l’entorn de Palafrugell en 

aquest àmbit. En el cercador de cursos del SOC s’ha trobat el curs: Operacions 

auxiliars de muntatge d’operacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, 

de 300h. Però es feia només a Sta. Coloma de Gramanet. Tot i que a nivell municipal 

no detectem demandes d’aquest perfil i titulació, es podria estudiar a nivell 

supramunicipal si hi ha demanda a nivell comarcal i/o provincial i si cal especialitzar 

persones a l’atur. 

Edificació i obra civil 

No es detecta molta demanda d’aquest perfil, no arribant a l’1% de les ofertes 

arribades al SOMI dins el període analitzat. Tot i així les empreses del sector a qui s’ha 

fet l’entrevista han manifestat dificultat per cobrir el llocs especialitzats (oficial 1ª) 

sobretot fent referència més a l’experiència necessària que no pas a un tema formatiu. 

A nivell de formació reglada en tota la província de Girona només hi ha dos centre que 

imparteixen aquests estudis a Olot i a Girona. No es detecten cursos vinculats a 

aquest sector en el municipi ni tampoc se n’ha fet difusió des del SOMI. 

Tot i així des del SOMI s’ha detectat una demanda inversa vinculada a aquest perfil, és 

a dir, que la demanda no ve de l’empresa sinó de les persones inscrites a la borsa que 

es troben en recerca de feina. Aquests/es han demanat informació per obtenir o 

renovar la Targeta Professional de la Construcció (TPC) que està vinculada en la 

formació en matèria de prevenció de riscos laborals i és la que avala l’experiència en 

el sector, la qualificació professional i la formació rebuda. Els quatre centres de 

referència per fer aquests tràmits es troben a Girona. 
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 Proposta: 

Caldria valorar si seria efectiu planificar un cop l’any formació per obtenir la TPC al 

municipi per facilitar a les persones a l’atur l’obtenció de la tarja i facilitar la seva 

reincorporació al món laboral.  

Informàtica i comunicacions 

A nivell de perfils professionals dins d’aquesta família al SOMI en el període analitzat 

només s’han sol·licitat 2 professionals: dissenyador web i programador informàtic. Tot i 

que són pocs són perfils de difícil cobertura, a l’igual com ha  manifestat una empresa 

enquestada que deien tenir dificultat per trobar dissenyador de pàgines web, tot i així 

l’empresa insistia que són estudis que s’han creat fa poc i que és possible que en breu 

hi hagin persones titulades i preparades per fer aquestes feines. 

L’ús, però dels programes informàtics, no és d’ús exclusiu dels professionals i tècnics 

informàtics, sinó que són utilitzats  per a diferents professionals com a eina de gestió o 

disseny, sobretot a nivell administratiu. En aquest sentit en l’enquesta realitzada a les 

empreses hem recollit diferents propostes formatives: Pack office en general, però 

específicament Excel i també l’Acces per la gestió de dades. Una Altra proposta més 

específica per part d’una empresa  ha estat l’Autocad 3D. 

Des del municipi hi ha diferents recursos formatius: el CME ofereix formació en 

informàtica a diferents nivells i és un punt d’acreditació de competències (ACTIC) a 

l’igual que les acadèmies privades de formació BEAD, Xaloc i Meca-Centre, a més a 

més dins del període analitzat s’han ofert a Palafrugell 2 cursos de curta durada 

organitzats per l’IPEP: Photoshop i Google analytics, i se n´ha fet difusió d’altres de la 

comarca i Girona. A nivell més professional l’acadèmia Meca-Centre ofereix un curs de 

Tècnic Informàtic. 

 Proposta: 

A nivell de professionals informàtics  (tècnics, programadors...) no es detecta una gran 

demanda, i a més a més es tracta d’estudis de llarg recorregut. Tot i així a nivell d’ús 

de programes per altres sectors com l’administratiu, creiem que un curs específic, 

sobretot per saber fer un bon ús del  pack Microsoft Office, podria ser una bona eina 

per millorar l’ocupabilitat de les persones a l’atur amb formació administrativa, sobretot 

dels que han pogut quedar més desfasats, com poden ser els majors de 45 anys o 

més o els d’atur de llarga durada. Cal sensibilitzar a les persones a l’atur perquè es 

formin en aquestes competències i posar mitjans perquè les persones amb més 

dificultat puguin accedir als cursos per reciclar-se. En aquest sentit, des del SOMI es 

podria informar a les persones inscrites que pertanyen a perfils administartius i/o 

similars de l’inici dels cursos que es programen al CME fent èmfasi en com la millora 

d’aquestes competències facilita l’accés al mercat de treball. 
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Marítim pesquer: 
 

Al SOMI durant el període (01/2016 a 09/2017) només hem rebut dues ofertes laborals 

dins d’aquesta família, tot i així en la Jornada d’Oportunitats Laborals que va tenir lloc 

el 15/03/2017, en la que es va fer una cerca activa d’empreses que volguessin publicar 

ofertes de feina, es van arribar a oferir 4 perfils relacionats: patró portuari, títol de 

navegació bàsica, dependent de botiga nàutica i mecànic de vaixells, els dos últims 

perfils, tot i no estar inclosos dins d’aquesta família: dependent i mecànic, si que estan 

també lligats a la nàutica. 

En general aquests perfils són de difícil cobertura. Al municipi hi ha l’escola nàutica 

Baix Empordà on es poden obtenir les següents titulacions: Titulin, PNB, PER, patró 

iot, capità de iot. A part de les titulacions ofertes per l’escola nàutica no hem detectat 

que s’hagi realitzat cap curs dins d’aquesta família professional al municipi ni que se 

n’hagi fet difusió ni tampoc hem trobat cap curs ofert pel SOC. 

 Proposta: 

Tenint en compte la importància del mar en el nostre municipi, caldria valorar si es 

tracta d’un sector potencial. En el cas que si, valorar quins perfils són necessaris per 

programar formació vinculada o cercar recursos. 

Química 

Només una empresa ens ha parlat de dificultat per cobrir el lloc de tècnic de laboratori. 

No hi ha recursos formatius a nivell municipal però s’ha fet difusió de diferents 

formacions vinculades a certificats de professionalitats ofertes pel SOC al CIFO de Salt 

(assajos microbiològics i biotecnològics, anàlisi química: mostreig d’anàlisi i tècniques 

d’anàlisi fisicoquímic d’aliments).  

 Proposta: 

No es detecta demanda de persones qualificades amb aquesta titulació al municipi.  

Idiomes 

No es tracta d’una família professional en si, de fet s’inclou dins de la família de 

serveis a la comunitat, tot i així, com ja s’ha comentat, donat la repercussió que té 

l’assoliment d’aquestes competències en l’ocupabilitat de les persones a l’atur hem 

decidit abordar-ho per separat. 

És la necessitat formativa més demandada per les empreses i que manca en els 

candidats a l’hora de cobrir els llocs de treball, no només en el  sector turístic i de 

l’hostaleria sinó també a l’hora de cobrir perfils d’atenció al públic en comerços i 

administratius/ves i tècnics per exportacions i importacions, així com comercials que 

atenen demandes d’altres països. Els idiomes més demandats són anglès i francès 

però prenen força altres idiomes com el rus i alguna empresa ha manifestat la 

necessitat concreta de l’holandès per l’alt índex de clients que tenen amb aquesta 

nacionalitat. 
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El municipi disposa de recursos formatius en aquest àmbit: al CME s’imparteixen 

diferents idiomes i nivells des d’una perspectiva molt enfocada a la parla, i que arriba 

fins al nivell equivalent a 3er de l’Escola oficial d’idiomes, que també ofereix a partir de 

3er cursos d’anglès al municipi. També hi ha 7 acadèmies privades que imparteixen 

diferents idiomes i nivells.   

 Propostes:  

Creiem que seria efectiu treballar per sensibilitzar a les persones que estan a l’atur 

perquè es formin en el domini d’algun idioma estranger, ja que podríem dir que ha 

passat de ser una competència transversal a ser una competència base per la cerca 

de feina. Al mateix temps posar mitjans que facilitin el seu aprenentatge, com per 

exemple facilitar l’opció de fer cursos intensius en èpoques de baixa contractació, 

d’aquesta manera segurament es facilitaria que tant les persones que es troben a l’atur 

però en cerca de feina, com les persones que treballen de fixes discontinus, puguin 

finalitzar els estudis.  

 

També cercar vies que garanteixin que les persones amb més dificultats puguin fer 

front al cost que representa realitzar els cursos d’idiomes, ja que milloraria 

considerablement la possibilitat de que s’insereixin al mercat de treball. En aquest 

sentit es realitzen cursos subvencionats pel SOC, però es pot valorar si s’arriba a 

cobrir la demanda. 

Algunes empreses han proposat ensenyaments més pràctics, orientats a obtenir una 

comunicació fluïda. Creiem que un programa similar a les parelles lingüístiques pot 

servir per ajudar a millorar la fluïdesa verbal. 

8. CONCLUSIONS 
 

Un cop vistes les conclusions de totes les famílies professionals individualment, 

concretem en quins sectors centrarem els nostres esforços de cares a la planificació 

formativa pel 2018. 

 

A nivell general observem que hi ha dues famílies de les 27 que agrupen el 57.12% de 

les ofertes de feina que han arribat al SOMI. Es tracta d’ Hostaleria i turisme i de 

Comerç i màrqueting. Al mateix temps aquestes dues famílies tenen perfils 

professionals de difícil cobertura, és a dir, que a l’empresa li costa trobar persones 

amb les competències necessàries per cobrir el lloc de treball quan tenen una vacant.  

Per aquest motiu aquestes dues famílies seran les que centraran majors esforços. 

Dins d’aquestes famílies destaquen els perfils de cambrer/a i dependent/a pel volum 

de  contractació que generen i la dificultat de cobrir les ofertes. 

 

 

 



  

34 
   

 

Tot i així també s’han detectat alguns aspectes concrets a tenir en compte d’altres 

famílies professionals i que també formaran part de la planificació formativa de l’any 

vinent: 

 

Indústria alimentària. Específicament ens referim a les ofertes relacionades amb 

peixateria i carnisseria, ja que costen de cobrir i al mateix temps les persones que es 

formin en aquests perfils obtenen uns coneixements i habilitats transversals que poden 

ser útils per altres ocupacions, com peó alimentari o auxiliar de cuina augmentant 

considerablement la possibilitats de inserció al mercat de treball. 

 

Instal·lacions i manteniment. S’ha detectat un perfil molt específic però difícil de 

cobrir, es tracta de les feines relacionades  amb manteniment de piscines en que es 

necessita una formació específica pel tractament d’aigües. Això permet especialitzar a 

persones amb coneixements previs de manteniment per millorar la seva ocupabilitat. 

 

I, finalment, dins la família d’Edificació i obra civil, tot i que no s’ha detectat demanda 

d’ofertes de feina per part de les empreses, si que en el SOMI hem observat que ens 

arriben demandes per part de persones que estan a l’atur per l’obtenció de la TPC, ja 

que l’empresa els hi requereix a l’hora de contractar-los. Actualment aquest certificat 

no es pot obtenir al municipi i els centres de referència més propers queden a una 

hora del municipi, per aquest motiu valorarem que seria interessant organitzar una 

formació anual per l’obtenció d’aquesta targeta professional a Palafrugell, evitant així 

que les persones amb menys recursos no accedeixen al lloc de treball per dificultats a 

l’hora d’obtenir-la. 

 

Cal no ometre de la diagnosi aquells sectors que tot i que no hem detectat un gran 

volum d’ofertes de feina ni necessitats formatives evidents, es poden voler potenciar 

de cares a una planificació estratègica dels sectors del municipi.  

 

En aquest sentit ens referim als perfils més vinculats a la indústria que poden generar 

feines amb contractes de més llarga durada.  

 

Per aquest motiu, tot i que no hi hagi previst realitzar formació l’any 2018, si que al 

llarg de l’any es poden iniciar accions més concretes per delimitar si existeix algun 

perfil potencial. Per exemple, tot i que no s’ha detectat un gran volum d’ofertes al 

SOMI, a través de diferents entrevistes amb tècnics que treballen a nivell comarcal ens 

han fet arribar la dificultat per trobar persones amb  perfils especialitzats en soldadura 

d’estructures metàl·liques. Altres perfils que es pot voler potenciar poden anar lligats a 

altres sectors vinculats a altres sectors com el marítim o les activitats d’oci lligades al 

turisme de qualitat. 

 

I finalment, ressaltar, el tema dels idiomes, que caldrà incloure a les formacions, 

potser de manera paral·lela a l’aprenentatge de competències tècniques, ja que el 

domini dels idiomes estrangers, sobretot anglès i francès, es considera una 

competència base que és clau en totes aquells perfils que impliquen l’atenció al públic i 

per tant molt vinculat a les famílies que comentàvem al principi. (Hostaleria i turisme i 

Comerç i màrqueting). 
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En aquest sentit creiem que tant en idiomes com en informàtica es poden aprofitar 

recursos existents al territori i organitzar una campanya de sensibilització que 

coincideixi amb l’ inici del curs escolar per sensibilitzar a les persones a l’atur de que la 

millora d’aquestes competències incideix directament en la seva inserció al  mercat 

laboral, i aprofitar la campanya per fer arribar informació dels recursos que hi ha al seu 

abast. 

 

Per tant concloem que la programació formativa pel 2018 contemplarà els següents 

eixos: 

- Hostaleria i Turisme (especialment cambrer/a) 

- Comerç i Màrqueting (especialment dependent/a) 

- Indústria alimentària. (Peixateria i carnisseria) 

- Instal·lacions i manteniment. (manteniment de piscines). 

- Obtenció de la TPC per persones a l’atur. 

- Idiomes (transversal a formació en competències tècniques i sensibilització) 

- Informàtica (sensibilització i difusió de recursos) 

- Accions per la detecció de perfils que es vulguin potenciar a nivell estratègic. 

 

Un cop delimitades les principals famílies que serviran d’eix per la planificació 

formativa entrem en el “com”. Creiem que serà important tant en la planificació com en 

l’execució de la formació el poder aprofitar les sinergies de treball que ja són existents 

a  l’IPEP, entre l’administració i el sector privat. Si tenim en compte que el sector privat  

és el qui genera les ofertes de feina i acaba fent la selecció de les persones per cobrir 

els llocs de treball, valorem que també és qui millor coneix les competències tècniques 

especifiques que cerquen en els candidats. Per aquest motiu cal treballar 

coordinadament per detectar aquestes competències i definir-les de manera operativa 

per poder programar la formació. 

 

El fet d’agafar una professió, analitzar-la i segmentar-la en les diferents competències 

que la conformen, facilita el poder programar càpsules formatives de curta durada que 

es poden adaptar millor a les necessitats de les persones, formant-se només en allò 

que es detecta com una mancança.  

 

En les càpsules formatives que es realitzin es vol integrar alumnes que estiguin 

interessats en trobar feina dins del sector amb persones que ja hi treballin i els hi 

calgui millorar competències, així com amb persones que per diferents circumstàncies, 

edat, situació personal, etc, tinguin més dificultat per accedir a una feina. En aquest 

sentit mereixen una especial atenció els majors de 45 anys, ja que en la diagnosi del 

mercat de treball l’any 2016 representaven el 50% de persones a l’atur a Palafrugell  i 

només 17.68% de contractacions. La interacció entre els tres tipus d’alumnes ajuda a 

la creació de xarxes socials que després poden facilitar la inserció laboral. 

 

A més a més, en el cas de que s’impliqui al sector privat perquè formi directament als 

alumnes en les competències tècniques, la mateixa formació serviria com a procés per 

conèixer els candidats i així facilitar la inserció laboral. Finalment les persones que 

realitzin les càpsules formatives se’ls donarà un certificat conforme han participat en 

un curs i en que es facin constar les competències concretes que s’hi han treballat.  
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Amb tot, la realització d’aquestes càpsules no resta importància al fet que les persones 

puguin disposar de certificats homologats pel SOC i/o ensenyament, pel que 

treballarem per la sensibilització i assessorament a les persones perquè acreditin la 

seva experiència, o bé perquè continuïn formant-se a través de certificats de 

professionalitat o cicles formatius. En aquest sentit, volem ressaltar, novament, que tot 

i la importància dels sector de l’Hostaleria i el turisme al municipi, no es troben 

certificats de professionalitat vinculats als perfils més demandats de cambrer/a i/o 

cuines en tota la província de Girona, el que al nostre parer dificulta prestigiar el sector 

a través del reconeixement de competències. Per altra banda, com ja hem dit 

anteriorment, enguany la convocatòria 2017-2018 d’Acredita’t no contempla 

l’acreditació de competències en cap de les dues famílies que nosaltres hem detectat 

com a prioritàries en la nostre intervenció. 

 

Finalment, a nivell de finançament de la formació, s’ha valorat la convocatòria del SOC 

Forma i Insereix, però veiem difícil la seva aplicació al no haver certificats de 

professionalitat vinculats a les necessitats del municipi el que implicaria una formació a 

mida que compleixi amb els requisits del programa. Per altra banda implica una 

contractació del 60% dels participants durant 6 mesos. Tot i que cal treballar i vetllar 

per la durabilitat dels contractes fent que siguin el més estables possibles, la realitat 

del municipi en aquests moments és que hi ha molta estacionalitat, marcada sobretot 

pel turisme, un 63.02% dels contractes durant el 2016 va ser de com a màxim 3 mesos 

i un 23.86% indeterminats, en aquest context i tenint en compte les dues famílies 

prioritàries d’intervenció, pot resultar complicat assegurar l’acompliment dels objectius 

de contractació que estableix el programa. 

 

Paral·lelament a les accions formatives que ens plantegem abordar des del SOMI, 

creiem molt important continuar treballant de manera transversal tant amb les diferents 

àrees de l’ajuntament, per detectar necessitats i optimitzar recursos, com a nivell 

supramunicipal, per detectar perfils de difícil cobertura que tot i que no generin prou 

oferta laboral a nivell municipal poden ser una font d’ocupació si s’analitza i s’actua  

des d’un àmbit territorial més ampli. 

 

Des del SOMI ens plantegem la Formació com l’eix clau d’intervenció pel proper 2018, 

no només pel que representa com a eina imprescindible per a facilitar la inserció 

laboral de les persones a l’atur al mercat de treball, sinó també pel que representa com 

a motor de modernització que empeny tant a les persones com a les empreses a oferir 

serveis de qualitat que acaben repercutint en la qualitat de vida del municipi. 
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RECURSOS PALAFRUGELL 

IES Baix Empordà  
Adreça: Av. de les Corts Catalanes, s/n, 17200 Palafrugell, Girona 
Telèfon: 972 30 03 23 
http://www.iesbaixemporda.cat/intranet/ 

L’escola d’arts i oficis de Palafrugell des del curs 1997-98, amb la posada en marxa de 
la Reforma Educativa va passar a denominar-se Institut d'Ensenyament Secundari IES 
Baix Empordà. En aquests moments l'Institut té tres línies d’ESO, una de batxillerat, i 
els cicles formatius de Administratiu, Automoció, Electricitat, Turisme, Cuina, i 
Pastisseria. També incloem el Programa de qualificació professional inicial en 
serralleria com a formació orientada cap a un ofici. 

• Cicles Formatius Grau Mig (CFGM) 
            Gestió administrativa  
           Gestió administrativa perfil/AC Àmbit jurídic  
           Instal.lacions elèctriques i automàtiques  
           Cuina i gastronomia  
           Serveis de restauració-DUAL- 
            Forneria, pastisseria i confiteria  
            Electromecànica de vehicles automòbils  
 

• Cicles Formatius Grau Superior (CFGS) 
            Administració i finances  
            Sistemes electrotècnics i automatitzats -DUAL-  
            Guia, informació i assistència turístiques  
            Direcció de Cuina -DUAL- 2000  
 

• Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
           FIAP de Serralleria. 



3 

 

Àrees de l’Ajuntament vinculades a la Formació / Oc upació  

Servei d’Ocupació Municipal SOMI  
Adreça: c. Major 1 
Telèfon: 972611820 
http://ipep.cat/ca/ocupacio-i-formacio 
 
Servei de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell nascut l’any 2007. Servei 
públic i gratuït adreçat a totes les persones residents a Palafrugell que busquen feina o 
volen millorar-la i a les empreses que necessiten personal. També ofereixen 
informació, assessorament i orientació professional en l'àmbit laboral. I atenció 
personalitzada tant a les persones com a les empreses en matèria d'ocupació i 
formació. Actuen com a agent intermediari entre oferta i demanda a Palafrugell. 

Centre Municipal d’Educació (Àrea d’Educació Munici pal) 
Adreça: c. del Bruguerol, 12 
Telèfon: 972 30 43 45 
http://www.educaciopalafrugell.cat/ 
 
L'Àrea d'Educació és l’àrea de l’Ajuntament, que atén les demandes i inquietuds dels 
ciutadans i les ciutadanes que tinguin relació amb l'educació i informa dels serveis, 
recursos i projectes que hi ha a l'abast. En definitiva, impulsa i promou l'acció 
educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania. 
Com a centre de formació d’adults actualment imparteixen els següents estudis: 
 

• Idiomes: diferents nivells en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i 
rus. Les inscripcions solen començar al setembre i tenen una durada 
aproximada de 6 mesos seguits els que són de setembre a juny i altres estan 
formats per 2 quadrimestres i es realitzen de maig a octubre. 
 

• Noves tecnologies: diferents nivells i alhora són un centre col·laborador i 
examinador de l’ACTIC (Generalitat de Catalunya) 

 
• Escola d’adults: Proves accés CFGS i universitat    

   Cicle formació instrumental nivell 1 i 2 
   Graduat educació secundària nivell 1 i 2 

 
• Formació per al treball PTT:  Auxiliar d’hostaleria, cuina i serveis de 

restauració. 
                                              Auxiliar de jardins i floristeria 
                                              Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

Escola Oficial d’Idiomes Palafrugell 
Adreça:  a l’ IES Frederic Martí i Carreras, situat al c. Frederic Martí Carreras, 13, 
Telèfon: 972 304 345 
http://www.eoigirona.com/cp_delegat.php?idm=ca&sbs=2 
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El Centre Públic Delegat (CPD) de Palafrugell depèn de l'EOI Girona. 
En el CPD de Palafrugell s'imparteix tercer, quart i cinquè d'anglès.  

Can Genís (Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Pala frugell) 
Adreça: c. de Cervantes, 8 
Telèfon: 972 61 31 04 
http://www.cangenis.cat/ 

 
Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell ofereix ajuda i/o assessora en temes 
de joventut. El centre disposa de diferents serveis com el Punt d'Informació Juvenil, les 
assessories, el Punt Òmnia, aula d'art, i diferents espais i sales on poder portar a 
terme reunions o activitats. En aquest edifici es troba el punt d’informació de Garantia 
Juvenil al municipi. Relacionat amb l’àmbit laboral destaquem: 
 

• Punt d’informació de Garantia Juvenil. Assessoren a joves entre 16 i 29 anys 
que no estudiïn ni treballin i poden oferir: Ofertes de feina, Accions de formació 
o pràctiques laborals o itinerari d’emprenedoria. 

• Curs pre-monitors per joves de 15 a 17 anys. 

Pla de Barris Palafrugell (Dispositiu d’inserció la boral) 
Adreça: c. del Carrilet, núm. 2  
Telèfon: 972 306 978 
http://pladebarris.palafrugell.cat/ 
 
Servei Assessorament i orientació per a les persones del municipi que es troben a 
l’atur i que estan buscant feina o volen una millora laboral. L’objectiu del servei és que 
les persones millorin les seves habilitats en la seva recerca de feina, a través d’un bon 
coneixement de les eines, dels recursos que tenen al seu abast i a identificar les seves 
habilitats i competències. Donen suport a la persona per millorar el seu currículum 
vitae i fer-lo més atractiu per a què les empreses tinguin interès en la seva 
candidatura. Ensenyen a afrontar una entrevista de feina per tal que els resultats  
siguin més favorables a utilitzar les noves tecnologies per buscar feina. Tota aquesta 
tasca es fa a mida dels coneixements de la persona usuària. 
 

Acadèmies 

Baix Empordà Assistència a Domicili SCLL 
Adreça: Carrer de la Lluna, 47 
Telèfon: 627 57 76 72 
http://www.assdom.com/ 

Agència de col·locació que col·labora amb els serveis públics d'ocupació en les 
tasques d'intermediació laboral, homologada l'any 2012.  

Ofereixen els següents serveis: 

• Cursos per desocupats, garantia juvenil i/o formació contínua 
(cursos 2016-2017): 
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Certificat de professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents 
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
Trasllat sanitari 
Atenció sociosanitària a persones a domicili 
Primers auxilis 
Anglès A2 
Comptabilitat bàsica 
Manipulador d’aliments 
 

• Cursos Privats: 
 
Idiomes: Anglès i First Certificate 
Noves tecnologies: Introducció Windows i Internet i Paquet Microsoft Office. 
Sanitaris: Acompanyament a la mort, atenció i suport de cuidadors de dependents, 
cura i prevenció de nafres, maneig crisis d’agressivitat i higiene postural. 

• Punt d'Informació d'Acreditació de Competències Professionals 

És una entitat reconeguda per l'ICQP per actuar com a Punt d'Informació i Orientació 
en el procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals.  

• Centre col·laborador i examinador de l’ACTIC (Generalitat de Catalunya). 

Acadèmia Xaloc (Xaloc Formació S.L.U) 
Adreça: Carrer de Torres i Jonama, 49 
Telèfon: 972 61 08 97 
http://www.xalocformacio.com/ 
 

• Formació particulars: mecanografia, informàtica, reforç escolar i certificats 
ACTIC. 

• Formació empreses: plans de formació, formació bonificada, formació E-
learning i contractes formació dual. 

• Escola particular d’idiomes: anglès, francès, alemany, rus, italià, holandès i 
espanyol. 

Meca Centre, SL 
Adreça: Barris i Buixó cant. Picasso 
Telèfon: 972 30 04 82 
http://www.mecacentre.com/cat/inici.php 
 
Empresa que es dedica a l'ensenyament privat a les províncies de Girona i Barcelona, 
amb seu a Palafrugell  
 

• Cursos privats: mecanografia, informàtica, ofimàtica, Apple, tècnic de muntage, 
configuració i reparació d’ordinadors; idiomes: anglès, francès, alemany, italià i 
rus; robòtica. 

• Formació contínua: comptabilitat, anglès, marqueting, etc. 
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• Certificat Manipulació d’aliments. 
• Centre col·laborador i examinador de l’ACTIC. 

 

Càritas Diocesana 
Adreça: c. Pujada de la Mercè, 8, 17004 Girona / c. Caritat 66 17200 Palafrugell 
Telèfon: 972 20 49 80 Girona / 972 61 02 97 Palafrugell 
http://www.caritasgirona.cat/ 

 
Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i 
coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, amb la finalitat d'ajudar a la promoció 
humana i al desenvolupament integral de les persones. Així, doncs, Càritas treballa en 
els sectors socials més desfavorits buscant generar processos que contribueixin al 
desenvolupament i promoció de la persona i també a la promoció de la justícia social. 
 
Dins de les activitat que desenvolupen hi ha les d’Acció Social. L’Acció Social es 
centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc 
d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels 
seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat. Dins de 
l’Acció Social desenvolupen activitats relacionades amb l’ocupació i la formació: 
 
A Palafrugell en concret es desenvolupen 3 serveis: SOL (Servei d’Orientació Laboral) 
SIL (Servei d ‘Intermediació Laboral) específic en servei domèstic i el Projecte (Anem 
per feina) que són càpsules formatives de 64 hores. El 2016 en el punt de feina es van 
publicitar al punt de feina els cursos del projecte anem per feina següents: Cambrera 
de pisos i Neteja industrial. 
 

Escola l’Empordà, escola d’educadors i educadores 
Adreça: C. Sant Sebastià 66 (Galeries Bulevard Camp Prats)  
Telèfon: 699 431 512 
http://www.escolaemporda.cat/ 
 
Ofereixen cursos de monitoratge i direcció en lleure. I altres com premonitor, vetllador, 
menjadors escolars, transport escolar, primers auxilis, manipulador d’aliments i 
coaching. 

Autoescoles, nàutica  i escoles privades d’idiomes 
 

Autoescola Empordà 
Adreça: c. St. Sebastià, 19 
Telèfon: 972 30 16 31 
http://www.autoescolaemporda.com/cat/permisos.php 
Varis carnets no acaben de concretar (ambulànies, policia, BTP...) 

Autoescola Palafrugell 
Adreça: c. Constància, 14 
Telèfon: 972 30 44 56 
http://www.autoescolapalafrugell.com/ 
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Autoescola Nova (FPC) 
Adreça: c. Sta Margarita, 3 
Telèfon: 972 30 35 00 
http://www.fpc.es/ 
C, C+E, D, CAP, ADR, Carnet de carretoner i també de nàutica esportiva i recreativa. 

Escola Nàutica Baix Empordà 
Adreça: Av. Josep Pla, 42 
Telèfon: 972 30 41 12 
http://www.escolanauticabaixemporda.com/es/ 
Titulin, PNB, PER, patró iot, capità de iot. 
 

Learning World 
Adreça: C. de Sant Sebastià, 68 
Telèfon: 647 80 95 37 

Escola d’´anglès Silvia Espada 
Adreça: C. de Torres i Jonama, 83 
Telèfon: 972 30 00 42 

English Today 
Adreça: c. Pi i Margall, 45 bajos 
Telèfon: 972 30 6329 

The House The Training Services 
Adreça: C. Caritat, 40 
Telèfon: 972 61 02 75  
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RECURSOS BAIX EMPORDÀ 
 

Consell Comarcal del Baix Empordà 
Adreça: Carrer dels Tarongers, 12, 17100 La Bisbal d'Empordà 
Telèfon: 972 64 23 10 
http://www.baixemporda.cat/ 
 
Dins de Promoció Econòmica del Consell es desenvolupen diferents projectes 
ocupacionals i de formació. 

A Palafrugell en concret any 2016-2017 

• A Palafrugell hi ha un conveni per l’execusió del programa Joves en Pràctiques 
que ofereix un recurs formatiu-laboral a 10 joves. 

• Programa innovador: Check-In Check- Out de formació lligada a l’àmbit de 
l’hostaleria i turisme.  

Programes ocupacionals: 

a. Crisàlide 

És un projecte que ofereix a un màxim de 25 persones de la comarca del Baix 
Empordà formació professionalitzadora en carnisseria i neteja industrial, amb el que 
possibilita la inserció laboral en empreses privades. Està adreçat a persones aturades 
majors de 30 anys amb càrregues familiars. Aquest projecte dóna ajuts a les empreses 
col·laboradores; se subvencionaran les despeses salarials de les empreses que 
participin en el programa derivades de la contractació dels participants durant un 
màxim de 6 mesos, amb una quantitat equivalent al Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) per una jornada completa. Hi haurà una persona referent com a tutor/a de 
seguiment dels alumnes que resoldrà els dubtes de l'empresa i vetllarà perquè 
l'experiència resulti exitosa.  

b. Programa 30 plus 

En el marc del Programa "30 Plus" es duen a terme projectes que desenvolupen 
actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació 
d'atur de 30 anys i més.Destinat a persones en situació d’atur de 30 anys i més, 
preferentment d’entre 30 i 45 anys amb un nivell de formació baix. 

c. Fem ocupació per joves 

Fem ocupació per a joves promou la realització de projectes que desenvolupin 
actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves d'entre 
18 i 29 anys. Així, se subvencionaran les actuacions següents: prospecció i 
assessorament d'empreses; orientació i acompanyament en el procés de contractació i 
formació; formació adaptada a les necessitats del lloc de treball; experiència 
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professional mitjançant contracte laboral. Destinat a joves d'entre 18 i 29 anys en 
situació d’atur, prioritàriament amb experiència professional. 

d. Joves 10 

El programa pretén millorar el grau d'ocupabilitat de 10 joves a través de formació 
específica en idiomes i un projecte de mobilitat a l'estranger. Una vegada finalitzades 
les sessions d’orientació i assessorament i la formació, s’acompanya l’alumne/a per tal 
que trobi una oferta a l'estranger que li escaigui i se li dona el suport necessari per tal 
que s'adapti a la nova situació. Els primers mesos de l'any es prepara als joves amb 
formació en idiomes i en competències transversals. En les tutories es treballa la cerca 
d'ofertes, el contacte amb empreses i l'auto candidatura. Es treballa amb l’objectiu que 
els participants siguin contractats entre 4 i 6 mesos en empreses situades a un país de 
la Unió Europea. Durant la seva estada a l'estranger reben el suport del tutor, tant a 
nivell personal com d'intermediació amb l'empresa amb l'objectiu que es finalitzi el 
contracte de manera positiva. Els joves reben una ajuda econòmica pel transport i 
l'allotjament durant la durada del contracte en el país de destí. 

e. Joves per l’ocupació 

El programa Joves per l’Ocupació és un projecte innovador de suport a l’experiència 
pràctica de les persones joves entre setze i vint-i-cinc anys desocupades que combina 
accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició 
d’experiència professional en empreses, per formar-se i fer pràctiques en empreses 
per tal de millorar les possibilitats de trobar una feina. El programa pretén estimular la 
formació i l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu 
mitjançant el seu contracte amb l’empresa. 

Està dividit en tres fases: 
- Formació en competències clau i professionalitzadora. 
- Pràctiques en empreses. 
- Pels que no tinguin el GES, es facilitarà l’obtenció a través de l’IOC 

Programes formatius: 
 
a. No t’aturis 
 
Organitzen mòduls formatius arreu de la comarca, orientats a persones aturades que 
busquen feina per tal de millorar el seu perfil professional. S’organitzen amb la 
col·laboració dels ajuntaments i d’altres entitats relacionades amb la formació i 
l’ocupació que actuen al Baix Empordà.  
Es porten a terme mòduls formatius de diferents sectors professionals: hostaleria, 
restauració, comerç, manteniment, etc. També s’impulsa la formació ocupacional amb 
la col·laboració dels ajuntaments de Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols, en els 
àmbits d’activitats administratives i informació turística. 
 
b. Per treballadors 
 
Fomenten el reciclatge i la formació continuada que s’orienta, especialment, als 
treballadors en actiu i autònoms/es. Es porten a terme formacions sobre diferents 
àmbits i sectors professionals: direcció general, informàtica, manipulació d’aliments, 
riscos laborals, etc. 
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c. Per l’empresa 
 
Impulsen la formació en diferents formats, dirigida a emprenedors/es i empresaris/àries 
sobre diferents àmbits: gestió financera, facturació i comptabilitat, fiscalitat, 
màrqueting, comerç exterior, recursos humans, producció, logística, negociació i gestió 
de conflictes, qualitat, etc. 
 
d. Universitat Oberta de Catalunya 
 
Impulsen la formació en diferents formats, dirigida a emprenedors/es i empresaris/àries 
sobre diferents àmbits: gestió financera, facturació i comptabilitat, fiscalitat, 
màrqueting, comerç exterior, recursos humans, producció, logística, negociació i gestió 
de conflictes, qualitat, etc. 
 
e. Programa Empordà Check Out! 

Cursos gratuïts emmarcats en el projecte innovador i experimental Empordà Check-
out!, que respon a la necessitat de crear i adaptar nous perfils professionals en matèria 
de turisme, ocupació i empresa. Formació de caràcter teòric i pràctic. Possibilitat de 
realitzar pràctiques no laborals en empreses. 

Aula gastronòmica de l’Empordà 
Adreça: c. Del Turisme núm 1. 17253 Vall Llobrega 
Telèfon: 972 60 00 69 
http://aulagastronomicadelemporda.com/ca/ 

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà és un espai on tenen l’objectiu de descobrir, 
innovar i potenciar la qualitat i el reconeixement de la cuina empordanesa. A l’Aula 
treballen en la investigació i sobretot en la formació continuada dels treballadors de les 
empreses del sector, alhora que ofereixen formació d’alt nivell als cuiners, caps de 
sala i comandaments de les empreses de restauració. S’imparteixen principalment 
cursos i activitats que ajuden a assolir una millora en la qualitat global de la cuina i la 
sala dels establiments de la comarca. S’adrecen a un ventall molt ample d’usuaris 
potencials: elaboradors, tècnics, cuiners, forners, pastissers, caps de sala, 
sommeliers... i fins i tot els no iniciats i el públic en general. També esdevé un lloc de 
trobada i d'intercanvi amb els productors. Està gestionat per l’Unió d’Empresaris 
d’Hostaleria de la Costa Brava Centre, qui ha assumit la gestió.L’Aula no disposa 
d’aules homologades pel SOC pel que no permet fer formació reglada en aquest 
àmbit. A l’ aula programen, al llarg de l’any, cursos adreçats a tota mena de públics, 
professionals o afeccionats. Cuiners, sommeliers, pastissers i altres professors de 
prestigi contrastat, imparteixen els cursos. 

Escola de cerámica la Bisbal 
Adreça: Carretera Fonteta - La Bisbal, s/n, 17111 Vulpellac, Girona 
Telèfon:972 64 07 94 
http://www.esceramicbisbal.net/index.php/es/ 

Centre de formació d'arts i oficis, objectiu fomentar la interdisciplinarietat amb l'art, 
l'artesania i el disseny. Ofereixen formació en totes les disciplines artístiques, des de la 
ceràmica, l’escultura en diferents materials i mides, el dibuix, la pintura, la joieria, el 
vidre...  
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Cursos de Formació Ocupacional. a través del SOC i el SEPE en diferents sectors del 
mercat laboral, com per exemple de les noves tecnologies, el disseny, les TIC, els 
idiomes i els serveis a les empreses que per les seves circumstàncies carreguin amb 
dificultats personals o col.lectives per beneficiar-se dels serveis que oferim. 

Tecna Palamós 
Adreça: Carrer de Dídac Garell i Tauler, 8, 17230 Palamós, Girona 
Telèfon: 972 60 22 25 
http://www.tecnaformacio.com/tecna.php 
 
Empresa privada de formació  
 

• Formació bonificada.Oferta formativa anual (trimestral), on es poden escollir 
diferents especialitats i cursos.  

• Formació subvencionada per a treballadors ocupats (formació contínua) 
Formació subvencionada per a treballadors desocupats (formació ocupacional). 

Trívium Platja d’Aro 
Adreça: Av. Estrasburg, 6, 17250 Platja d'Aro, Girona 
Telèfon: 972 81 86 35 
http://www.triviumestudi.com/ 
 
Trivium Estudi és centre de formació privat. 
 

• Idiomes. 
• Formació bonificada.  
• Cursos subvencionats: Convocatòria  FOAP 2016. 
• Certificats de professionalitat.                                                  

Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) S alt 
Adreça: Carrer d'Alfons Moré, 17006 Salt, Girona 
Telèfon: 972 40 55 70 
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4973 

El CIFO Salt està especialitzat en la família professional d'indústries alimentàries. Els 
seus cursos estan relacionats amb l'elaboració i la manipulació d'aliments, i amb 
l'aplicació de tècniques de control alimentari. També està especialitzat en la família 
d'indústries pesades i construccions metàl·liques, oferint cursos relacionats amb la 
soldadura. A més, ofereix formació transversal d'informàtica i Internet. 

IDFO (Girona i Palamós) 
Adreça: Carrer de Sant Agustí, 32, 17003 Girona 
Telèfon: 972 48 56 37 
https://www.idfo.com/ 
 
IDFO neix amb la missió d'ajudar als treballadors/es de Catalunya i les seves 
empreses a millorar permanentment la seva qualificació professional. 
Es va crear a 1993 per la UGT de Catalunya com una Fundació privada sense ànim de 
lucre. 
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• Obtenció de carnets professionals. 
• Certificats de professionalitat. 
• Formació privada i formació subvencionada en indústria, idiomes, informàtica, 

sanitat, seguretat privada, serveis a les persones, transport i turisme i 
hostaleria. 
 

Cambra Comerç Sant  Feliu de Guíxols / Palamós 
Adreça: Passeig del Mar, 40 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona).  
Telèfon: 972 320 884 
http://www.cambrastfeliu.com/ 

Formació  contínua a empreses amb l’objectiu de millorar les seves competències 
professionals en les següents  àrees: Comerç, Distribució i Màrqueting, Comerç 
Internacional, Idiomes, d'Informàtica i Noves Tecnologies, Habilitats i Gestió 
Empresarial, Tècnica. També realització de Conferències, Cercle d'Infraestructures a 
la Costa Brava, Debats d'Economia a Begur i Garantia Juvenil – PICE. 
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RECURSOS GIRONÈS 
 

DipSalut Diputació Girona 
Adreça: Parc Científic i Tecnològic de la UdG.  Edifici Jaume Casademont. c. Pic de 
Peguera, 15 La Creueta - 17003 Girona 
Telèfon:  972 41 47 20  
http://www.dipsalut.cat/ 

Gremi d'instal·ladors Girona 
Adreça: Carrer de Cartellà, 8, 17007 Girona 
Telèfon: 972 21 35 66 
http://www.elgremi.cat/ 

Adecco Girona 
Adreça: Plaça Espanya, 7, 17002 Girona 
Telèfon: 972 21 078 
http://www.adecco.es/Home/index.html 

Acadèmia ADAMS Girona 
Adreça: Carrer Cor de Maria, 8, 17002 Girona 
Telèfon: 902 33 35 43 
http://www.adams.es/ 

TREKFORM CELRÀ (Consultoria formació, carnet carretiller) 
Telèfon: 902 38 48 68  
http://www.trekform.com/ 
 
Per tarja professional de construcció 

FECOMA-CCOO GIRONA 
Adreça: c. Miguel Blay 1 5º 
Telèfon: 972217303 

GREMI PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS GIRONA 
Adreça: Avda. Jaime I, 5- entresol  
Telèfon:972205148 

MCA-UGT GIRONA 
Adreça: c. Miquel Blay 1 4º  
Telèfon:972213344 

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIRONA 
Adreça: c. Figuerola, 15 
Telèfon:972213672 
           
 



 

  

Recull 
formació Annex 2 

Recull de cursos i formacions portades a terme de l’abril 
del 2016 a l’abril del 2017. 



 



ANNEX 2:  RECULL FORMACIÓ DEL 04/2016 AL 04/2017
DIFUSIÓ PUNT DE FEINA
ENTITAT PÚBLIC OBJECTIUPREU CURS NIVELL FORMATIU DATA TEORIA PRÀCTIQUESfamília professional
Càrites aturats gratuït Cambrera de pisos sense publicitat maig 2016 64 20 Hostaleria i turisme
Càrites aturats gratuït Neteja industrial sense publicitat maig 2016 64 20 seguretat i medi ambient
IPEP gratuït Ajudans a crear projectes d'èxit abr-16 4 administració i gestió
IPEP gratuït Mail chimp abr-16 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Emprendre amb èxit maig 2016 4 administració i gestió
IPEP gratuït Photoshop maig 2016 4 informatica i comunicacions
IPEP gratuït Com gestionar les finances del meu negoci maig 2016 4 administració i gestió
IPEP gratuït Google analytics mar-17 4 informàtica i comunicacions
IPEP gratuït Elevator Pitch mar-17 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Vols emprendre? mar-17 4 administració i gestió
IPEP gratuït Finanpolis mar-17 4 administració i gestió
IPEP gratuït Com vendre més mar-17 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Gestió botiga online sep-16 8 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Fiscalitat per autònoms oct-16 8 administració i gestió
IPEP gratuït Vols emprendre? oct-16 4 administració i gestió
IPEP gratuït Màrqueting digital nov-16 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Xarxes socials Facebook nov-16 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït Màrqueting digital II nov-16 4 comerç i màrqueting
IPEP gratuït xarxes socials II nov-16 4 comerç i màrqueting
IDFO (Girona) gratuït Operador de carretons 3 al 18 de juny 24
EOI (Girona) 338,8 alemany, anglès, català, espanyol i francès 1 al 29 juliol 2016 80
CME (Programa Start) gratuit orientació per joves 24 de maig a les 11:00 generic
CCBE Check-in gratiui Guia de l'Empordà 6 al 13 de juny 50 hostaleria i turisme
CIFO Salt gratuït Constructor-soldador estructures metàl·liques EF2 demandant ocupació o millora maig-juliol 2016 220
CIFO Salt gratuït Operari de màquines eines EF2 demandant ocupació o millora maig-desembre 2016 465
CIFO Salt gratuït Electricista d'edificis EF2 demandant ocupació o millora maig-agost 2016 220
CIFO Salt gratuït Muntatge i menteniment d'instal·lcions frigorífiques CP2 demandant ocupació o millora maig - agost 2016 250
CIFO Salt gratuït Elaborador/a de productes precuinats i cuinats EF2 demandant ocupació o millora maig - agost 2016 285
CIFO Salt gratuït Tècniques d'anàlisi fisicoquímic d'aliment EF3 demandant ocupació o millora maig - juliol 2016 180
CIFO Salt gratuït Docència de la formació professional per a l'ocupació CP3 demandant ocupació o millora juliol - desembre 2016 400
CME idiomes català 1, 2 i 3 inici setembre 2016 idiomes base
CME idiomes castellà 2 i 3 inici setembre 2016 idiomes base
CME idiomes anglès 1,2 i 3 inici setembre 2016 idiomes
CME Informàtica inici setembre 2016 informatica
CME Proves accés CFGS inici setembre 2016 generic
CME Proves accés universitat inici setembre 2016 generic
CME Formació instrumental / Graduat educ. secundària Niv 1 i 2 inici setembre 2016 generic
Palamos Empreses i Emprenendors Què haig de tenir en compte per montar empresa setembre 2016 4
Palamos Empreses i Emprenendors Règim general d'autònoms setmebre 2016 4
Palamos Empreses i Emprenendors 10 claus per augmentar beneficis i reduir estrés setembre 2016 4
Palamos Empreses i Emprenendors Comunicació amb els clients oct-16 8
Palamos Empreses i Emprenendors Cooking Girona 30 emprenedors oct-16 4
Palamos Empreses i Emprenendors Publicitat Low Cost oct-16 4
Palamos Empreses i Emprenendors Comptabilitat i finances per a no financers oct-16 8
Palamos Empreses i Emprenendors Excel per autònoms oct-16 16
AD Baix Empordà Curs subvencionatFrancès atenció al client previ graduat escolar i expreriència com a secretari o recepcionista…de setembre a novembre 2016 220 idiomes
Can Genís 5 € Curs premonitors per joves 15-17 anys joves 15 a 17 anys divendres de novembre a febrer 30 serveis socioculturals



CCBE Check-in Guia de Turisme a Catalunya per persones amb titulacions relacionadesoctubre a desembre hostaleria i turisme
CCBE Check-in (Platja d'Aro) Rus hostaleria i atenció al públic aturats i sector hostaleria octubre i novembre 2016 idiomes hostaleria i turisme
DipSalut Diputació Girona gratuït Protecció salut Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losipersones del sector 2º semestre 2016 seguretat i mediambient

Protecció salut Curs per al personal manipulador de les xarxes d'aigües d'abastament i consum humà seguretat i mediambient
Protecció salut Curs per a operadors i manteniment de piscines d'ús públic seguretat i mediambient
Protecció salut Curs bàsic de formació per a manipulador d'aliments del comerç minorista i la restauració seguretat i mediambient

DipSalut Diputació Girona gratuït Promoció salut Curs primers auxilis psicològics en situacions d'emergènciapersones del sector 2º semestre 2016 sanitat
Promoció salut Curs d'autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per integrants dels equips d'emergència sanitat
Promoció salut Curs d'intervenció psicològica d'urgència per víctimes de violència sexual sanitat
Promoció salut Curs per a dinamitzadors dels Parcs Urbans i les xarxes d'intineraris saludables serveis socioculturals
Promoció salut Curs de marxa nòrdica per a dinamització de les xarxes d'intineraris saludables activitats físiques i esportives
Promoció salut Tallers nens i nenes amb diabetes a clase sanitat

DipSalut Diputació Girona gratuït Desfibril·ladors persones del sector 2º semestre 2016 sanitat
AD Baix Empordà curs subvencionatDinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (SCB0110)x accés batxillerat, CFGS o CP nivell 3 o superiorinici octubre 2016 400 80 serveis socioculturals
CIFO Salt curs subvencionatConstructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'acer EF2 inscrits al SOC setembre- desembre 2016 340
CIFO Salt curs subvencionatMuntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques CP2 inscrits al SOC octubre-desembre 2016 250
CIFO Salt curs subvencionatElectricista d’edificis EF2 inscrits al SOC octubre-desembre 2016 220
CIFO Salt curs subvencionatTècniques d’anàlisis instrumental d’aliments EF3 inscrits al SOC octubre-desembre 2016 190
CIFO Salt curs subvencionatCuina: Preparació bàsica de rebosteria EF2 inscrits al SOC novembre-desembre 2016 95
CIFO Salt curs subvencionatGestió bàsica de societats laborals EF2 inscrits al SOC novembre-desembre 2016 60
CIFO Salt curs subvencionatConstructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'hacer EF 2 Inscrits al SOC desembre-juny 2017 440
CIFO Salt curs subvencionatAssajos microbiològics i biotecnològics CP 3 Inscrits al SOC desembre-abril 2017 240
CIFO Salt curs subvencionatMuntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensióCP2 Inscrits al SOC desembre-maig 2017 390
CIFO Salt curs subvencionatMediació comunitària CP3 medicaicó comunitària desembre-abril 2017 230
CIFO Salt curs subvencionatOperacions d’enregistament i tractament de dades i documentsCP1 Inscrits al SOC desemrbe-març 2017 170
Càrites (Girona) Mòdul govern, legislació i participació ciutadana a Espanya 12 genèric
Gremi d'instal·ladors Girona Capacitació professionalitzadora en l'àmbit de la instal·lació sostenible i consum responsable 120
Acadèmia Xaloc preparació per idiomes DELE i CCSE genèric
Crisàlide CCBE subvencionatcarnisseria, peixeteria, xarcuteria i peó carni Formació professionalitzadora per aturats de més de 30 anys 40 contracte de 6 mesos subvencionatcomerç i indústria alimentari
Adecco garantia juvenilJoves amb capacitat 2,0 joves 16 a 29 ? 2017
Cambra Comerç SFG / Palamós subvencionatFrancès gestió comercial DONO nivell  bàsic depenent del nivell alumnes mig. Imprescindible graduat escolargener-abril 2017 20
ADAMS Girona Anglès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa 02 al 04 2017
ADAMS Girona Anglès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa 03 al 06 2017
ADAMS Girona Francès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa 04 al 06/2017
ADAMS Girona Programació de sistemes informàtics + pràctiques en empresa 02 al 06 2017
ADAMS Girona Activitats de gestió administrativa + pràctiques en empresa 02 al 09 2017
ADAMS Girona Creació i gestió de microempreses + pràctiques en empresa 02 al 05 2017
CIFO Salt curs subvencionatConstructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'acer EF2 inscrits al SOC 05 AL 07 2017 220
CIFO Salt curs subvencionatOperacions auxiliars de fabricació mecànica CP1 Inscrits al SOC 05 al 07 2017 240
CIFO Salt curs subvencionatMuntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques CP2 inscrits al SOC 05 al 07 2017 250
CIFO Salt curs subvencionatcarnisseria i elaboració de productes carnis CP2 inscrits al SOC 04 al 07 2017 290
CIFO Salt curs subvencionatAnálisi química: mostreig d'anàlisi CP3 05 al 07 2017 240
CIFO Salt curs subvencionatMediació comunitària CP3 inscrits al SOC 04 al 10 2017 230
CIFO Salt curs subvencionatinformació juvenil CP3 05 al 07 2017 160
CIFO Salt curs subvencionatMuntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensióCP2 Inscrits al SOC 06 al 12 2017 390
CIFO Salt curs subvencionatAssajos microbiològics i biotecnològics CP 3 Inscrits al SOC 10 al 12 2017 150
Xaloc els treballadors ho poden bonificarcomptabilitat administartiva març 2017 30 administració i serveis

Formació dual a alemanya ESO de 18 a 30 anys
Trekform (Celrà) 125€ x aturatscurs plataformes elevadores 8
Check out CCBE CALONGE gratuït idiomes x turisme i serveis anglès nivell mig abril maig 2017 50
Check out CCBE PALAMÓS gratuït idiomes x turisme i serveis anglès nivell avançat abril maig 2017 50



Check out CCBE PLATJA D'ARO gratuït idiomes x turisme i serveis francès mig abril maig 2017 50
Check out CCBE TORROELLA gratuït idiomes x turisme i serveis francès avançat abril maig 2017 50
IDFO GIRONA Operdor de carretons UNE 58451 19/04/2017 al 06/05/2017 24 comerç i màrqueting
IDFO GIRONA Acompanyament durant el procés de dol 24/04/2017 al 08/05/2017 20 serveis socioculturals
IDFO GIRONA MOS: Microsoft Office word 25/04/2017 al 16/06/2017 45 informàtica i comunicacions
IDFO GIRONA Nòmines i seguretat social I 25/04/2017 al 25/05/2017 30 administració i gestió
IDFO GIRONA Aparadorisme 25/04/2017 al 08/06/2017 35 comerç i màrqueting
IDFO Palamós manipulador d'aliments abr-17 10
IDFO GIRONA Aspirant a vigilant seguretat privada 02/05 al 21/06 180
IDFO CASSÂ Comunity manager 02/05/0al 26/05 50
IDFO GIRONA Comptabilitat informatitzada 03/05/ al 31/05 40
IDFO palamós Informació i atenció turística en llengua estrangera: anglès  03/05 al 14/06 30
IDFO GIRONA Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 08/05/ al 17/05 10
IDFO GIRONA Acompanyament en transport escolar de menors 09/05 al 11/05 6
IDFO GIRONA Primers auxilis 15/05/ al 14/06 30
IDFO GIRONA Guia caní 15/05/ al 14/06 30
IDFO GIRONA Cures auxiliars d'infermeria hospitalària 16/05/ al 01/06 20
IDFO GIRONA Aspirant a escorta privat 22/05 al 20/06 60
IDFO GIRONA Nòmines i seguretat social II  30/05 al 29/06 30
IDFO CASSÂ Atenació al client TENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS05/06 al 27/06 30
IDFO CASSÂ MOS: MICROSOFT OFFICE WORD I 05/06 al 07/07 45
IDFO GIRONA FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (DOS ESPECIALITATS)06/06 al 15/06 20
IDFO CASSÂ INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 08/06 al 23/06 30
IDFO GIRONA MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II C/ 15/06 al 18/07 30
IDFO GIRONA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30h, SEGONS NORMATIVA) 19/06 al 10/07 30
IDFO GIRONA TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ: FISIOTERÀPIA I PSICOMOTRICITAT 19/06 al 12/07 30
IDFO GIRONA OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 20/06 al 08/07 24
IDFO GIRONA PERSONAL SHOPPER 04/07 al 06/07 10
IDFO GIRONA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 06/07 al 21/07 30
IDFO CASSÂ MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II 10/07 al 31/07 30
IDFO GIRONA CURES AUXILIARS EN GERIATRIA C 11/07 al 19/07 20
CONSELL COMARCAL gratuït manipulador d'aliments abr-17 4
CONSELL COMARCAL gratuït la satisfacció al client 25i 27 d'abril 4
RECULL ACTIU SOMI
Meca Centre Tècnic informàtic informatica i comunicacions

BEAD Baix Empordà desocupats/ continuaCertificats de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones depenents inici 9/02/2017 390 80 sanitat
desocupats operacions auxiliars de serveis administartius i generals inici 13/02/2017 390 40 administarció igestió
desocupats Trasllat sanitari inici 06/02 390 80 sanitat
desocupats Atenció sociosanitària a persones a domicili inici 22/12/2016 717/01/2017 500 120 sanitat
desocupats/ continuaPrimers auxilis 30 sanitat
contínua Anglès A,2 75 idiomes
desocupats/ continuaComptabilitat bàsica 60 administarció igestió
contínua Acompanyament del procés de dol 20 sanitat



CME català tallers alfabetització i català inicial generic
anglès 4 i 5 oral
anglès intermedi conversa
anglès avançat conversa
francès A1 A2 B1,1 B1,2
Francès avançat
Alemany 1,2 i 3
Alemany conversa
Italià A1
Italià A2
Rus 1,1
Rus 1,2

EOI Palafrugell 3º, 4º i 5º anglès idiomes
Escola de ceràmica de la BisbaldesocupatssubvencionatAnglès: gestió comercial 450

desocupatssubvencionatAtenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
desocupatssubvencionatGestió comercial de vendes 570
desocupatssubvencionatGestió de màrqueting i comunicació 810
desocupatssubvencionatOperacons auxiliars d'enregistrament itractament de dades i documentació 440
desocupatssubvencionatCreació i gestió de microempreses 520
desocupatssubvencionatConfecció i publicació de pàgines web 560

Tecna Palamos ocupats i descocupatssubvencionatACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (cert. Profess. Nivell  2 / 900h) desembre 2016 a juny 2017 900
ocupats i descocupatssubvencionat ANGLÈS A.1.A. (75h) febrer a maig 75
ocupats i descocupatssubvencionatCOMPTABILITAT BÀSICA (60h) març a juny 60

Trivim Platja d'Aro desocupats Creación y gestión de microempresas 530

desocupats Gestión comercial de ventas 630

CCBE A Ocupació

30 a 45 anys nivell formatiu baix Programa 30 plus

joves entre 18 i 29 amb experiència professional Fem ocupació per a joves

Joves Joves a l'estranger

B Formació

aturats No T'aturis

C Projectes Joves per l'Ocupació



PALAFRUGELL publicitats SOMI i cerca fonts secundàries
ENTITAT CURS SECTOR

BEAD Baix Empordà
operacions auxiliars de serveis administartius i 
generals administarció i gestió

BEAD Baix Empordà Comptabilitat bàsica administarció i gestió
Xaloc comptabilitat administartiva administració i gestió
IPEP Ajudans a crear projectes d'èxit administració i gestió
IPEP Emprendre amb èxit administració i gestió
IPEP Com gestionar les finances del meu negoci administració i gestió
IPEP Vols emprendre? administració i gestió
IPEP Finanpolis administració i gestió
IPEP Fiscalitat per autònoms administració i gestió
IPEP Vols emprendre? administració i gestió 10
IPEP Elevator Pitch comerç i màrqueting
IPEP Com vendre més comerç i màrqueting
IPEP Gestió botiga online comerç i màrqueting
IPEP Màrqueting digital comerç i màrqueting
IPEP Xarxes socials Facebook comerç i màrqueting
IPEP Màrqueting digital II comerç i màrqueting
IPEP xarxes socials II comerç i màrqueting
AD Baix Empordà Francès atenció al client comerç i màrqueting (idiomes)
IPEP Mail chimp comerç i màrqueting 9 (1idiomes)

CME
Formació instrumental / Graduat educ. secundària 
Niv 1 i 2 generic

CME Català tallers alfabetització i català inicial generic
CME (Programa Start) Orientació per joves generic
Acadèmia Xaloc Preparació per idiomes DELE i CCSE genèric
CME Idiomes català 1, 2 i 3 genèric
CME Idiomes castellà 2 i 3 genèric 6
Cartitas Cambrera de pisos hostaleria i turisme
CCBE Check-in Guia de Turisme a Catalunya hostaleria i turisme 2
BEAD Baix Empordà Anglès A,2 idiomes
CME Idiomes anglès 1,2 i 3 idiomes
CME Anglès 4 i 5 oral idiomes
CME Anglès intermedi conversa idiomes
CME Anglès avançat conversa idiomes



CME Francès A1 A2 B1,1 B1,2 idiomes
CME Francès avançat idiomes
CME Alemany 1,2 i 3 idiomes
CME Alemany conversa idiomes
CME Italià A1 idiomes
CME Italià A2 idiomes
CME Rus 1,1 idiomes
CME Rus 1,2 idiomes
EOI Palafrugell 3º, 4º i 5º anglès idiomes 14
IPEP Photoshop informatica i comunicacions
CME Informàtica informatica i comunicacions
Meca Centre Tècnic informàtic informatica i comunicacions
IPEP Google analytics informàtica i comunicacions 4

BEAD Baix Empordà
Certificats de professionalitat d'Atenció 
Sociosanitària a persones depenents sanitat

BEAD Baix Empordà Trasllat sanitari sanitat
BEAD Baix Empordà Atenció sociosanitària a persones a domicili sanitat
BEAD Baix Empordà Primers auxilis sanitat
BEAD Baix Empordà Acompanyament del procés de dol sanitat 5
Cartitas Neteja industrial seguretat i medi ambient 1

AD Baix Empordà
Dinamització, programació i desenvolupament 
d'accions culturals (SCB0110) serveis socioculturals

Can Genís Curs premonitors per joves 15-17 anys serveis socioculturals 2

PTT PALAFRUGELL SERRALLERIA
VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
JARDINERIA I FLORISTERIA
HOSTALERIA, CUINA I SERVEIS RESTAURACIÓ



COMARCA publicitats SOMI
ENTITAT CURS SECTOR
Palamos Empreses i Emprenendors Què haig de tenir en compte per montar empresa administració i gestió
Palamos Empreses i Emprenendors Règim general d'autònoms administració i gestió
Palamos Empreses i Emprenendors Cooking Girona 30 emprenedors administració i gestió
Palamos Empreses i Emprenendors Comptabilitat i finances per a no financers administració i gestió
Escola de ceràmica la Bisbal Operacons auxiliars d'enregistrament itractament de dades i documentacióadministració i gestió
Escola de ceràmica la Bisbal Creació i gestió de microempreses administració i gestió
Tecna Palamós ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (cert. Profess. Nivell  2 / 900h) desembre 2016 a juny 2017administració i gestió
Tecna Palamós COMPTABILITAT BÀSICA (60h) març a juny administració i gestió
Trivium Platja d'Aro Creación y gestión de microempresas administració i gestió 9
CONSELL COMARCAL La satisfacció al client comerç i marqueting
Palamos Empreses i Emprenendors 10 claus per augmentar beneficis i reduir estrés comerç i màrqueting
Palamos Empreses i Emprenendors Comunicació amb els clients comerç i màrqueting
Palamos Empreses i Emprenendors Publicitat Low Cost comerç i màrqueting
Cambra Comerç SFG / Palamós Francès gestió comercial comerç i màrqueting / idiomes
Escola de ceràmica la Bisbal Anglès: gestió comercial comerç i màrqueting /idiomes
Escola de ceràmica la Bisbal Gestió comercial de vendes comerç i màrqueting
Escola de ceràmica la Bisbal Gestió de màrqueting i comunicació comerç i màrqueting
Trivium Platja d'Aro Gestión comercial de ventas comerç i màrqueting 9 (2 idiomes)
CCBE Check-in Guia de l'Empordà hostaleria i turisme
Check out CCBE CALONGE Idiomes x turisme i serveis anglès nivell mig hostaleria i turisme /idiomes
Check out CCBE PALAMÓS Idiomes x turisme i serveis anglès nivell avançat hostaleria i turisme /idiomes
Check out CCBE PLATJA D'ARO Idiomes x turisme i serveis francès mig hostaleria i turisme /idiomes
Check out CCBE TORROELLA Idiomes x turisme i serveis francès avançat hostaleria i turisme /idiomes
CCBE Check-in (Platja d'Aro) Rus hostaleria i atenció al públic hostaleria i turisme /idiomes
IDFO palamós INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈShostaleria i turisme /idiomes 7 (6 idiomes)
Tecna Palamós  ANGLÈS A.1.A. (75h) febrer a maig idiomes 1
Crisàlide CCBE Carnisseria, peixeteria, xarcuteria i peó carni indústria alimentaria
IDFO Palamós Manipulador d'aliments indústries alimentàries
CONSELL COMARCAL Manipulador d'aliments indústries alimentàries 3
Palamos Empreses i Emprenendors Excel per autònoms informàtica i comunicacions
Escola de ceràmica la Bisbal Confecció i publicació de pàgines web informàtica i comunicacions 2
Escola de ceràmica la Bisbal Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socialsserveis socioculturals 1



GIRONA Publicitats SOMI
ENTITAT CURS SECTOR

Promoció salut Curs de marxa nòrdica per a dinamització de les xarxes d'intineraris saludablesactivitats físiques i esportives 1
CIFO Salt Gestió bàsica de societats laborals administarció i gestió
CIFO Salt Operacions d’enregistament i tractament de dades i documentsadministarció i gestió
Càrites (Girona) Mòdul govern, legislació i participació ciutadana a Espanya administarció i gestió
ADAMS Girona Activitats de gestió administrativa + pràctiques en empresa administarció i gestió
ADAMS Girona Creació i gestió de microempreses + pràctiques en empresa administarció i gestió
IDFO GIRONA COMPTABILITAT INFORMATITZADA administració i gestió
IDFO GIRONA NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II administració i gestió
IDFO GIRONA MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II C/ administració i gestió
IDFO GIRONA Nòmines i seguretat social I administració i gestió
ADAMS Girona Anglès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa administració i gestió / idiomes 
ADAMS Girona Anglès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa administració i gestió / idiomes 
ADAMS Girona Francès: gestió comercial i pràctiques a l'empresa administració i gestió / idiomes 12 (3 idiomes)
IDFO (Girona) Operador de carretons comerç i marqueting
Trekform (celrà?) curs plataformes elevadores comerç i màrqueting
IDFO GIRONA OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451 comerç i màrqueting
IDFO CASSÂ COMUNITY MANAGER comerç i màrqueting
IDFO CASSÂ ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈScomerç i màrqueting
IDFO GIRONA Operdor de carretons UNE 58451 comerç i màrqueting
IDFO GIRONA Aparadorisme comerç i màrqueting 7
CIFO Salt Constructor-soldador estructures metàl·liques fabricació mecànica
CIFO Salt Operari de màquines eines fabricació mecànica
CIFO Salt Constructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'acer fabricació mecànica
CIFO Salt Constructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'hacer fabricació mecànica
CIFO Salt Constructor/a- soldador/a d’estructures metàl·liques d'acer fabricació mecànica
CIFO Salt Operacions auxiliars de fabricació mecànica fabricació mecànica 6
IDFO CASSÂ INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈShostaleria i turisme 1
CIFO Salt Elaborador/a de productes precuinats i cuinats indústria alimentària
IDFO GIRONA SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTSindústria alimentària
CIFO Salt Carnisseria i elaboració de productes carnis indústries alimentaries
CIFO Salt Cuina: Preparació bàsica de rebosteria indústries alimentàries 4
Adecco Joves amb capacitat 2,0 informàtica
ADAMS Girona Programació de sistemes informàtics + pràctiques en empresainformàtica i comunicacions
IDFO CASSÂ MOS: MICROSOFT OFFICE WORD I informàtica i comunicacions
IDFO CASSÂ MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II informàtica i comunicacions
IDFO GIRONA MOS: Microsoft Office word informàtica i comunicacions 5
CIFO Salt Electricista d'edificis instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Muntatge i menteniment d'instal·lcions frigorífiques instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Electricista d’edificis instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensióinstal·lacions i manteniment



Gremi d'instal·ladors Girona Cap curs concret instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques instal·lacions i manteniment
CIFO Salt Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensióinstal·lacions i manteniment 8
CIFO Salt Assajos microbiològics i biotecnològics química
CIFO Salt Análisi química: mostreig d'anàlisi química
CIFO Salt Assajos microbiològics i biotecnològics química
CIFO Salt Tècniques d'anàlisi fisicoquímic d'aliment químics 4
DipSalut Diputació Girona Protecció salut sanitat
DipSalut Diputació Girona Promoció salut sanitat
DipSalut Diputació Girona Desfibril·ladors sanitat
IDFO GIRONA Primers auxilis sanitat
IDFO GIRONA Cures Auxiliars d'Infermeria Hospitalària sanitat
IDFO GIRONA TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ: FISIOTERÀPIA I PSICOMOTRICITATsanitat
IDFO GIRONA CURES AUXILIARS EN GERIATRIA C sanitat
DipSalut Diputació Girona Promoció salut Curs primers auxilis psicològics en situacions d'emergènciasanitat

Promoció salut Curs d'autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per integrants dels equips d'emergènciasanitat
Promoció salut Curs d'intervenció psicològica d'urgència per víctimes de violència sexualsanitat
Promoció salut Tallers nens i nenes amb diabetes a clase sanitat

DipSalut Diputació Girona Desfibril·ladors sanitat 12
IDFO GIRONA ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA seguretat i medi ambient
IDFO GIRONA GUIA CANI seguretat i medi ambient
IDFO GIRONA ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT seguretat i medi ambient
IDFO GIRONA FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (DOS ESPECIALITATS)seguretat i medi ambient
IDFO GIRONA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30h, SEGONS NORMATIVA)seguretat i medi ambient
DipSalut Diputació Girona Protecció salut Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losiseguretat i mediambient

Protecció salut Curs per al personal manipulador de les xarxes d'aigües d'abastament i consum humàseguretat i mediambient
Protecció salut Curs per a operadors i manteniment de piscines d'ús públicseguretat i mediambient
Protecció salut Curs bàsic de formació per a manipulador d'aliments del comerç minorista i la restauracióseguretat i mediambient 9

IDFO GIRONA Acompanyament durant el procés de dol serveis socioculturals
Promoció salut Curs per a dinamitzadors dels Parcs Urbans i les xarxes d'intineraris saludablesserveis socioculturals

CIFO Salt Docència de la formació professional per a l'ocupació serveis socioculturals i a la comunitat
CIFO Salt Mediació comunitària serveis socioculturals i a la comunitat
CIFO Salt Mediació comunitària serveis socioculturals i a la comunitat
CIFO Salt Informació juvenil serveis socioculturals i a la comunitat
IDFO GIRONA ACOMPANYAMENT EN TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORSserveis socioculturals i a la comunitat
IDFO GIRONA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL serveis socioculturals i a la comunitat 8
IDFO GIRONA PERSONAL SHOPPER textil confecció i pell 1
CIFO Salt Tècniques d’anàlisis instrumental d’aliments



 

  

Qüestionari 
formatiu  Annex 3 

Qüestionari formatiu passat a 49 empreses del territori per 
detecció de necessitats formatives 



 



Dades d'identificació

Nom o Raó social

Nom de qui respon

Càrrec

Sector econòmic de l'empresa □   serveis □  primari

□   comerç □  indústria

□   turisme □   construcció

Dades del personal en plantilla

Perfil dels treballadors Plantilla anual       Plantilla estiu

Número de treballadors/es

tipologia de treballadors/es

Dades referents a noves contractacions

Quins llocs de treball necessiteu cobrir a l'empresa? Teniu dificultats per cobrir-los? 

TURISME / RESTAURACIÓ

□  Recepcionistes □ SI □ No

□  Cuiners/res □ SI □ No

□  Cambrers/es □ SI □ No

□  Auxiliars de cuina □ SI □ No

□  Cambrers/res habitacions □ SI □ No

COMERÇ

□  Dependents/es de comerç o magatzems □ SI □ No

□  Caixer/es □ SI □ No

□  Reponedors/es □ SI □ No

SERVEIS

□  Empleats/des domèstic □ SI □ No

□  Personal neteja □ SI □ No

□  Administratius/ves sense atenció al públic □ SI □ No

□  Administratius/ves amb atenció al públic □ SI □ No

□  Representants, agents comercials i similars □ SI □ No

□  Treballadors/es que tenen cura de persones □ SI □ No

□  Treballador/es de serveis personals □ SI □ No

□  Conductors/res □ SI □ No

□  Professors/es □ SI □ No

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS

□  Treballadors/es de la construcció (estructura) □ SI □ No

□  Treballadors/es construcció (instal·lacions) □ SI □ No

TÈCNICS I PROFESSIONALS ESPECIALISTAES

□  Tècnics ciències i/o enginyers □ SI □ No

□  Professionals ciències socials □ SI □ No

□  Tècnics sanitaris i professionals teràpies alternatives □ SI □ No

□  Prof. de suport serveis jurídics, socials o similars □ SI □ No

□  Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC) □ SI □ No

            QÜESTIONARI SOBRE NECESSITATS FORMATIVES A LES EMPRESES



OFICIS

□  Soldadors/es, muntadors/es □ SI □ No

□  Mecànics/ques □ SI □ No

□  Artesans/es □ SI □ No

SECTOR PRIMARI

□  Treballadors/es sector primari □ SI □ No

INDÚSTRIA

□  Operaris/es indústries □ SI □ No

□  Mosso magatzem □ SI □ No

ALTRES. Indica quins

□ SI □ No

□ SI □ No

□ SI □ No

En els llocs de treball que teniu dificultats per cobrir, quins són els motius? 

□ Perquè no hi ha persones qualificades

□ Per altres motius: Indica quins

En quin àmbit detecteu necessitats formatives en els candidats?

□  Cap □  Vendes i màrqueting

□  Idiomes □  Conducció d’elevadors

□  Prevenció de riscos laborals □  Gestió del medi ambient

□  Atenció al client □  Gestió turística

□  Qualitat □  Restauració

□  Informàtica □  Altres

Especificar cursos interessants:

Dades referents als treballadors en plantilla

Li agradaria formar als treballadors/es en plantilla en algun àmbit?

□  Cap □  Vendes i màrqueting

□  Idiomes □  Conducció d’elevadors

□  Prevenció de riscos laborals □  Gestió del medi ambient

□  Atenció al client □  Gestió turística

□  Qualitat □  Restauració

□  Informàtica □  Altres

Especificar cursos interessants:



Informació de l'oferta formativa

Coneix l'oferta formativa del territori?

□  Si. □  No □  No se on trobar-la

Quina? □  No m'interessa

□  M'arriba massa informació

      i em complica la gestió

Quins cursos li agradarien?

s'adapta a les seves necessitats?

□  Si. □  No

canvis significatius a l'empresa

En els últims anys o properament l'empresa té pensat realitzar algun canvi significatiu?

□  Si □  No

En el cas que SI en quin àmbit?

□  Negoci

□  Mercat 

□  Tecnologia

En cas que SI detecta alguna necessitat formativa?

OBSERVACIONS VARIES / PROPOSTES FORMATIVES



            QÜESTIONARI SOBRE NECESSITATS FORMATIVES A LES EMPRESES







 

  

Estadístiques 
SOMI 

Annex 4   

Estadístiques extretes de la base de dades del SOMI 
referents a les ofertes rebudes classificades per tipologia de 
llocs de treball i professions, amb dades del 01 gener del 
2016 al 19 de setembre del 2017. 



 



429 llocs de treball gestionats
del 01/01/2016 al 19/09/2017

%
Administratiu/va 6 1,40
Atenció públic en general 24 5,59
Aux.administratiu/va 17 3,96
càrrec intermig 3 0,70
Comercial 4 0,93
Comptable 2 0,47
Direcció/Coordinació 1 0,23
Dissenyador/a gràfic 1 0,23
Dissenyador/a Web 1 0,23
Expenedor/a benzina 0 0,00
Funció Pública 0 0,00
Gravadors de dades 0 0,00
Massover 0 0,00
Neteja 29 6,76
Neteja viària 2 0,47
Programador Informàtic 1 0,23
Recursos humans 0 0,00
Repartidor/a 0 0,00
Secretària 1 0,23
Tècnic administratiu 2 0,47
Tècnic informàtic 0 0,00
Traductor/a 0 0,00
Xòfer 5 1,17
Caixer/a 6 1,40
Dependent/a 41 9,56
Reponedor/a 10 2,33
Tècnic comerç 5 1,17
Venedor/a 14 3,26
Aj.cuina 35 8,16
Aj.cuina avançat 3 0,70
Animador/a Turístic/a 0 0,00
Bugaderia 0 0,00
Cambrer/a 61 14,22
Cambrera habitacions 5 1,17
Conserge 1 0,23
Cuiner/a 1 0,23
Extra 0 0,00
Governanta 3 0,70
Grum 0 0,00
Informador/a turístic - auxiliar 1 0,23
Maitre 2 0,47
Manteniment gral 6 1,40
Recepcionista 18 4,20
Rentaplats 3 0,70
Socorrista 3 0,70
socorrista aquàtic 4 0,93
Tècnic/a hosteleria 2 0,47
Telefonista 0 0,00
Vigilant 8 1,86
Aux.geriàtric 5 1,17
Aux.infermer 1 0,23
Aux.laboratori 0 0,00
Jardiner/a 2 0,47
Peó agrícola 0 0,00
SAD- Assistència domicili 6 1,40
Tècnic/a sanitat 3 0,70
Tècnic/a sant./ambient 0 0,00
Tractorista 0 0,00
Treball forestal 0 0,00
Zelador 0 0,00
Animador/a Sociocultural 1 0,23
Aux. arxiu i/o biblioteca 0 0,00
Monitor/a lleure 2 0,47
Monitor/a menjador 0 0,00
Professor/a 4 0,93
Tallerista 2 0,47
Tècnic/a social/cult./docència 14 3,26
Aprenent/a 0 0,00
Artesà 0 0,00
Carnisser/a 3 0,70
Carretoner 0 0,00
Electricista 4 0,93
Encofrador 0 0,00
Energies Renovables 0 0,00
Estètica 3 0,70
Ferrer 1 0,23
Flequer/a 1 0,23
Fotògraf/a 0 0,00
Fuster 0 0,00
Gruïsta 0 0,00
Guarda forestal 0 0,00
Lampista 1 0,23
Manobre 2 0,47
Mecànic auto 4 0,93
Mosso magatzem 6 1,40
Muntador mobles i cuines 0 0,00
Nàutica - mariner 2 0,47
Paleta 1 0,23
Pastisser/a 0 0,00
Peixater/a 4 0,93
Peó 0 0,00
Peó especialista 0 0,00
Perruquer/a 4 0,93
Pescador 0 0,00
Pintor 0 0,00
Ramader 0 0,00
Sastre/modista 0 0,00
Soldador 0 0,00
Tècnic/a oficis/artesania 2 0,47
Torner 1 0,23
Xarcuter/a 2 0,47
Operari manipulats aliments 4 0,93
Operari/a fàbrica 13 3,03
Tècnic indústria 0 0,00

TOTAL 429 100,00

Professions sol·licitades per l'empresa:

TIPOLOGIA DELS LLOCS DE PROFESSIONS

SERVEIS I GESTIÓ 99

COMERÇ 76

OFICIS 41

INDÚSTRIA 17

HOSTALERIA I TURISME 156

SANITAT - MEDI AMBIENT 17

EDUCACIÓ I OCI 23



 

  

Quadre de 
síntesi Annex 5 

Recull de dades de les diferents famílies professionals: 
Ofertes de feina SOMI, llocs de treball de difícil cobretura, 
propostes formatives, cursos, recursos formatius i 
observacions. 



 



 

HOSTALERIA I TURISME 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 135 Ofertes 31.48% 

 

35 Ajudant de cuina 8.16% 

3 Ajudant cuina avançat 0.70% 

61 Cambrer/a 14.22% 

5 Cambrer/a habitacions 1.17% 

1 Conserge 0.23% 

1 Cuiner/a 0.23% 

3 Governant/a 0.70% 

1 Informador turístic 0.23% 

2 Maitre 0.47% 

18 Recepcionista 4.20% 

3 Rentaplats 0.70% 

2 Tècnic hostaleria 0.47% 

 

 

 

 

 

Cap de sala 

 

Sommelier 

 

Cuiners 

 

Cambrers/es 

idiomes 
 

 

 

Certificacions a les 

persones que tenen 

experiència en el sector. 

 

Coneixement de l’entorn a 

tots els perfils. 

 

Turisme en general. 

 

Conducció de grups.  

 

Guia turístic. 

 

Recepció i gestió.  

 

Cursos específics 

hostaleria: 

 

Cambrer de pisos: 

Amenities, noves tècniques 

decoració. 

 

 

 
 
 
Programa: Joves en 
Practiques. Formació en 
hostaleria i sala (CCBE / 
Palafrugell). 
 
Cambrera de pisos 
(Caritas Palafrugell) 
 
Check-in: Guia de Turisme a 
Catalunya (CCBE) 
 

Guia de l'Empordà:. Check out 
(CCBE Calonge). 
 
Idiomes x turisme i serveis 
anglès nivell mig: Check out 
(CCBE Palamós). 
 
Idiomes x turisme i serveis 
anglès nivell avançat. Check 
out (CCBE Platja d’Aro). 
 
Idiomes x turisme i serveis 
francès mig. Check out (CCBE 
Torruella). 
 
Idiomes x turisme i serveis 
francès avançat CCBE Check-
in (CCBE Platja d'Aro). 
 
Rus hostaleria i atenció al 
públic ( IDFO Palamós). 
 

 

 

PTT  

Hostaleria, 

turisme i serveis 

restauració  

 

CFGM: 

Cuina i 

gastronomia 

Serveis de 

restauració. 

DUAL 

 

2CFGS. 

Guia, informació 

i assitència 

turística. 

 

Direcció de 

cuina. DUAL 

 

CCBE 

 

IDFO 

 

 

És el sector que genera 

més ocupació.  

 

Hi ha formació reglada 

però no cobreix la 

demanda. 

Possibilitat de cercar 

vies d’acreditació de 

competències en 

persones que porten 

temps treballant en el 

sector, amb la 

possibilitat de finalitzar 

formació reglada. 

 

La majoria de formació 

que s’ofereix,  està 

vinculada als idiomes. 

No n’hi ha de cuiner i 

cambrer/a. 

Possiblement pel cost. 

 

 



 

Cuina: 

Compra venta i gestió 

d’estocs. 

Escandalls. 

Gestió d’equips. 

 

Cambrer/a: 

Parament de taula. 

Tècniques de venta i 

atenció al client. 

Coneixement de la carta. 

Coneixements sobre vins i 

DO. Sommelier. 

Cokteleria. 

 

 

Informació i atenció turística 

amb llengua estrangera: 

anglès (IDFO Palamós) 

 

 

 

Aula 

gastronòmica de 

l’Empordà (Vall 

Llobrega) 

 

Entrevista OTG: 

Necessitat de treballar 

de manera vinculada 

amb els empresaris del 

sector.  

 

Valorar tema habilitació 

i acreditacions.  

 

Referent a la formació 

analitzar competències 

concretes per lloc de 

treball. (veure columna 

3, propostes formatives 

per perfils extretes de 

l’entrevista amb Costa 

Brava Centre. 

Per a tots els perfils 

coneixement de l’entorn 

per millora de la 

qualitat. 

 

De l’entrevista a Costa 

Brava Centre diuen que 

cal dignificar el perfil de 

sala. Molta dificultat per 

cobrir aquests perfils. 

 

 

 



 

COMERÇ I MÀRQUETING 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 110 Ofertes 25.64% 

 

41 Dependents/es 9.56% 

24 Atenció al públic 5.59% 

14 Venedors 3.26% 

 4 Comercials 0.93% 

 6 Caixers/es 1.40% 

10 Reponedors 2.33% 

5 Tècnic comerç 1.17% 

6 Mosso de magatzem 1.40 

 

 

 

 

 

Atenció client amb 

anglès i francès. 

 

Comercials 

 

 

 

Atenció al client. 

 

Vendes i màrqueting. 

 

Protocol. 

 

botiga on-line. 

 

Xarxes socials. 

 

Formació per importació i 

exportació. (arancels, 

aduanes…). 

 

Inventaris i control d'estocs 

Aparadorisme 

 

 
 
 
 
Francès atenció al client 
(BEAD) 220h 
 
2016-2017 Certificat 
professionalitat en comerç 
i ventes. 570h 
(Escola de ceràmica la 
Bisbal) no previst pel 
2017-2018. 
 
2016-2017 Anglès gestió 
comercial. 450h 
(Escola de Cerámica la 
Bisbal). 
 
Certificat de 

professionalitat.  Gestió 

comercial de  ventes 

(Trivium) 630h 

 
Elevator Pitch  (IPEP) 
 
Com vendre més (IPEP) 
 
Gestió botiga online (IPEP) 
 
Màrqueting digital (IPEP) 
 
Xarxes socials Facebook 
Màrqueting digital (IPEP) 
 
Xarxes socials (IPEP) 

 

 

 

Més propers: 

 

CFGM: Activitats 

comercials-Turisme 

a Torroella de 

Montgrí. 

 

CFGM Activitats 

comercials (Sant 

Feliu de Guíxols). 

 

CFGS: Gestió de 

vendes i espais 

comercials. Sant 

Feliu de Guíxols 

  

IPEP 

 

BEAD 

 

Escola de ceràmica 

la Bisbal 

 

 

 

És una de les 

famílies amb més 

formació al municipi i 

comarca. Hi ha 

certificats de 

professionalitat 

vinculats. 

 

Demanda específica 

de les empreses en 

atenció al client. 

Caldria valorar i 

concretar. 

 

Sensibilització de les 

persones a l’atur dels 

beneficis envers 

l’aprenentatge 

d’idiomes. 



 
 
Mail Chimp (IPEP) 
 
La satisfacció al client 
(CCBE) 
 
10 claus per augmentar 
beneficis i reduir estrés 
(Palamós) 
 
Comunicació amb els clients 
(Palamós) 
 
Publicitat Low Cost 
(Palamós)  
 
Francès gestió comercial  
(Cambra Comerç) 
 
Operador de carretons  
(IDFO) Girona 
 
Curs plataformes elevadores 
(Trekform Celrà) 
 
Francès: gestió comercial i 

pràctiques a l'empresa. 

(Adams Girona) 

 
Operació de carretons  UNE 
58451 (IDFO) 
 
Comunity Manager  ( IDFO) 
Cassà 
 
Atenció al client del petit 
comerç amb estranger: 
Anglès. (IDFO Cassà). 
 
Operdor de carretons UNE 
58451 (IDFO Girona). 
 
Aparadorisme ( IDFO 

Girona) 

 

Trivium 

 

CCBE 

 

Cambra de Comerç 

 

IDFO 

 

Autoescola Nova. 

Carnet carretons 

elevadors 

 

Trekform Celrà. 

Carnet carretons 

elevadors 



 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL 

COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

 

TOTAL: 60 Ofertes 13.99% 

 

31 Neteja bàsica 7.23% 

6 SAD 1.40% 

1 Animador socio-cultural 0.23% 

2 Monitors de lleure 0.47% 

4 Professors 0.93% 

2 Talleristes 0.47% 

14 Tècnics socioculturals i 

docència 3.26% 

 

 

 

 

 

Tècnic tutors 

 joves: PTT, 

UEC 

 

 

Coordinació d'activitats 

Coordinació de projectes. 

Dinàmiques d’equip i 

treball cooperatiu. 

 

 

 
Certificats de professionalitat 
d'Atenció Sociosanitària a 
persones dependents. 470h 
(BEAD) 
 
Atenció sociosanitària a 
persones a domicili.  620h 
(BEAD) 
 
Dinamització, programació i 
desenvolupament d'accions 
culturals (SCB0110) 480h  
( BEAD) 
 
Certificat professionalitat: 
Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 
institucions socials.  
(Escola Cerámica la Bisbal ) 
 2016-6017. Previst ampliar el 
2017-2018 amb Atenció 
sociosanitària a persones 
depenent a domicili. 

 

Acompanyament del procés de 

dol. (BEAD) 

 
Curs premonitors per joves 15-
17 anys (Can Genís) 
 
Acompanyament durant el 
procés de dol. (IDFO) Girona 
 
Curs per a dinamitzadors dels 
Parcs Urbans i les xarxes 

 

 

CFGM: 

 Atenció a 

persones en 

situació de 

dependència. (La 

Bisbal i Palamós). 

 

CFGS: 

Educació infantil 

(St. Feliu de 

Guíxols). 

 

Integració social 

DUAL (La Bisbal) 

 

BEAD 

 

Escola l’Empordà 
d’educadors i 
educadores. Cursos 

premonitors, menjador, 
vetllador, transport 
escolar 

 

Can Genís 

 

 

 

Hi ha recursos al 

territori sobretot 

vinculats a la cura de 

persones. On també 

s’imparteixen 

diferents certificats de 

professionalitat. 

 

 Els perfils tècnics 

que són més difícils 

de cobrir requereixen 

de formació 

universitària. 

 

Veure propostes 

formatives per 

valorar. 

 

Dins d’aquesta 

família també entren 

els serveis de neteja 

bàsica. 



d'intineraris saludables. 
(Dipsalut) 
 
Docència de la formació 
professional per a l'ocupació 
(CIFO) 
 
Mediació comunitària (CIFO) 
 
Informació juvenil (CIFO) 
 
Acompanyament en transport 
escolar de menors (IDFO) 
Girona 
 
Intel·ligència emocional (IDFO) 
Girona 

 

IDFO 

 

CIFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 32 Ofertes 7.46% 

 

17 Auxiliars administratiu/va. 

3.96% 

6 Administratiu/va1.40% 

3 Càrrecs intermig 0.70% 

2 Comptables 0.47% 

1 Direcció i coordinació 0.23% 

1 Secretari/a 0.23% 

2 Tècnics administratius 

0.47% 

 

 

 

Administratius 

especialitzats: 

Comptables, 

exportacions i sobretot 

que parlin idiomes. 

  
 

Tecnologia de gestió 

Finances i gestió 

empresa 

Comptabilitat 

 Protecció de dades 

 

 

 

Operacions auxiliars de 

serveis administratius i 

generals. (BEAD) 330h 

 

2016-2017 Certificat 

professionalitat en 

operacions aux. 

Enregistrament i de dades. 

(Escola de ceràmica de la 

Bisbal) 440h. Pel 2017-2018 

previst: Certificat 

professionalitat en activitats 

administratives en relació 

amb el client. 840h i 

Certificat professionalitat 

Activitats de gestió 

administrativa 920h 

 

Certificat de professionalitat 

nivell 2 Activitats de gestió 

administrativa 900h (Tecna) 

 

Certificat de professionalitat 

de creació i gestió de 

microempreses (Trivium) 

530h 

 

Comptabilitat bàsica.(BEAD) 

60h 

 

 

 

CME. PTT: 

Auxiliar vendes, 

oficina i atenció al 

públic. 

 

2CFGM:  

Gestió 

administrativa 

Gestió 

administrativa 

perfil /AC Àmbit 

jurídic 

  

1CFGS: 

 Administració i 

finances 

 

IPEP 

 

BEAD 

 

XALOC 

 

 

 

A nivell de Palafrugell 

com de comarca hi 

ha molta oferta 

formativa incloent 

certificats de 

professionalitat.  

 

Necessitat de 

sensibilitzar a les 

persones a l’atur de 

la necessitat de 

millorar les 

competències en 

(Idiomes, Excel i 

comptablitat). 

 

 



Comptabilitat administrativa. 

(Xaloc) 

 

Ajuda’ns a crear projectes 

d'èxit. (IPEP) 

 

Com gestionar les finances del 

meu negoci. (IPEP) 

 

Vols emprendre? (IPEP) 

 

Finanpolis. (IPEP) 

 

Fiscalitat per autònoms. 

(IPEP) 

 

Vols emprendre? (IPEP) 

 

 

Comptabilitat bàsica  (Tecna) 

 

Gestió bàsica de societats 

laborals. CIFO Salt 

  

Operacions d’enregistrament i 

tractament de dades i 

documents. CIFO Salt 

 

Comptabilitat informatitzada. 

(IDFO Girona) 

 

Nòmines I seguretat social I i 

II. (IDFO Girona) 

 

Microsoft office II. (IDFO 

Girona) 

 

Activitats de gestió 

administrativa + pràctiques en 

Escola de ceràmica 

de la BIsbal 

 

TECNA 

 

TRIVIUM 

 

CIFO 

 

IDFO 

 

ADAMS Girona 

 

CARITAS 



empresa. (Adams Girona) 

 

Creació i gestió de 

microempreses + pràctiques 

en empresa. (Adams Girona) 

 

Anglès: gestió comercial i 

pràctiques a l'empresa. 

(Adams Girona) 

 

Mòdul govern, legislació i 

participació ciutadana a 

Espanya (Caritas Girona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FABRICACIÓ MECÀNICA 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 17 Ofertes 3.96% 

 

1 Ferrer 0.23% 

2 Tècnics ofici artesania 

0.47% 

1 Torner 0.23% 

13 Operari de fàbrica 3.03% 

 

 

 

 

 

Serraller 

 
 

 

 

Soldadors d’estructures 

metàl·liques 

 
 
 
Tots (CIFO Girona) 
 
Constructor-soldador 
estructures metàl·liques 
(CIFO).  
 
Operari de màquines eines 
(CIFO). 
 
Constructor/a- soldador/a 
d’estructures metàl·liques 
d'acer (CIFO). 
 
Constructor/a- soldador/a 
d’estructures metàl·liques 
d'acer (CIFO). 
 
Constructor/a- soldador/a 
d’estructures metàl·liques 
d'acer (CIFO). 
 
Operacions auxiliars de 
fabricació mecánica 
(CIFO). 
 

 

 

PTT: Serralleria 

 

CIFO 

 

 

Entrevista amb 

l’OTG, diuen costa 

cobrir soldadors 

d’estructures 

metàl·liques per les 

empreses que 

treballen amb 

tanques. 

 

La majoria de 

formació es fa fora.  

 

Es pot valorar si és 

una necessitat a 

nivell comarcal i si fos 

el cas programar 

formació que serveixi 

per millorar 

l’ocupabilitat de les 

persones a l’atur. 

 

 



 

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 14 Ofertes 3.26% 

 

1 Flequer/a 0.23% 

4 Peixaters/es 0.93% 

2 Xarcuter/es 0.47% 

3 Carnissers/es 0.70% 

4 operaris manipulat aliments 

0.93% 

 

 

 

 

Pastissers/es. 

 

Peixeter/es. 

 

Flequer/es. 

 

 

Peixateria. Neteja i 

preparació de peix. 

 

Forner. 

 

 Manipuldor d'aliments. 

 

Carnisseria.  

 

 
 
Carnisseria, peixateria, 
xarcuteria i peó carni. 
Projecte  (Crisàlide CCBE). 
 
Manipulador d'aliments. 
(IDFO Palamós) 
 
Manipulador d'aliments. 
(CCBE) 
 
Curs bàsic de formació per a 

manipulador d'aliments del 

comerç minorista i la 

restauració. (Dipsalut). 

 

Seguretat alimentària. 
Manipulació d’aliments 
(IDFO Girona). 
 
Elaborador/a de productes 
precuinats i cuinats (CIFO). 
 
Carnisseria i elaboració de 
productes carnis (CIFO). 
 
Cuina: Preparació bàsica de 
rebosteria (CIFO). 
 

 

 

CFGM 

Forneria, pasitisseria 

i confiteria. 

 

Més proper: 

 

CFGS 

Processos i qualitat 

en indústries 

alimentàries DUAL a 

(Monells). 

 

BEAD Manipulació 

aliments 

 

IRTA a Monells fan 

formació però per 

empreses que la 

contracten. 

 

MECACENTRE 
Manipulació aliments 

 

CCBE, IDFO, CIFO i 

Dipsalut 

 

Entrevista OTG: 

sector interessant per 

la formació perquè és 

transversal a 

hostaleria i comerç. 

 

 

Entrevista Caritas 

diuen que hi ha gent 

que pregunta per 

cursos peixateria.  

 

Promoure la formació 

en aquestes 

especialitats.  

 

Vista la demanda, 

coordinació amb 

associacions del 

municipi per 

programar formació. 



 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES 

FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 10 Ofertes 2.33% 

8 Vigilants 1.86% 

2 Jardiners 0.47% 

 

 

Vigilants nocturns 

  

Neteja industrial 64h (Caritas) 

Palafrugell 

Primers auxilis. 30h (BEAD) 
 
Primers auxilis (IDFO) Girona 

Aspirant a vigilant de seguretat 
privada.  (IDFO) Girona 
 
Guia Caní (IDFO) Girona 
 
Aspirant a escorta privat (IDFO) 
Girona 
 
Formació específica per vigilants de 
seguretat, vigilants d’explosius i 
escortes privats. (IDFO)Girona 
 
Prevenció de riscos laborals  (IDFO) 
Girona 
 
Curs de gestió i control d'instal·lacions 
de baix i alt risc de transmissió de la 
legionel·losi. (Dipsalut) 
 
Curs per al personal manipulador de 
les xarxes d'aigües d'abastament i 
consum humà. (Dipsalut) 
 
Curs per a operadors i manteniment 
de piscines d'ús públic. (Dipsalut) 

 

CFGS Educació i 

control 

mediambiental. 

(Girona). 

CME: 

PTT:Jardineria i 

floristeria. 

Caritas 

BEAD 

IDFO 

DipSalut 

 

Dins d’aquesta 

família s’agrupen 

diferents professions. 

No es detecten en 

principi necessitats 

formatives.  

 



 

SANITAT 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES 

FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 9 Ofertes. 2.1% 

5 Auxiliars geriàtrics 1.17% 

1 Auxiliar infermeria 0.23% 

3 Tècnics sanitat 0.70% 

 

 

Farmacèutic 

 

 

Primers auxilis 

 
 
Trasllat sanitari (BEAD) 470h 
 
Cures Auxiliars d'Infermeria 
Hospitalària (IDFO) Girona 
 
Tècniques de rehabilitació 
Fisioteràpia i psicomotricitat: 
(IDFO) Girona 
 
Cures auxiliars en geriatría. 
(IDFO) Girona 
 
Promoció salut. Curs primers 
auxilis psicològics en situacions 
d'emergència (DipSalut) 
 
Curs d'autoprotecció psicològica 
i tècniques de destraumatització 
per integrants dels equips 
d'emergència (DipSalut) 
 
Curs d'intervenció psicològica 
d'urgència per víctimes de 
violència sexual (DipSalut) 
 
 Tallers nens i nenes amb 
diabetis a clase (DipSalut) 
 
Desfibril·ladors DipSalut 

 

Més propers: 

CFGM: Farmàcia i 

parafarmàcia DUAL. 

(Palamós). 

  

CFGM: Cures 

auxiliars 

d’infermeria. 

(Palamós) 

 

CFGS més propers 

a Girona. 

BEAD 

IDFO 

Dip Salut 

 

 

 

L’oferta formativa 

reglada CFGM es 

concentra a Palamós. 

Hi ha oferta formativa 

en trasllat sanitari al 

municipi de 470h. 

No es detecten 

necessitats 

formatives 

destacades al 

municipi. 

 

 

 



 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 9 Ofertes 2.1% 

 

5 Xófer 1.17% 

4 Mecànics 0.93% 

 

 

 

Manteniment 

embarcacions. 

 

Conductors autobusos 

i taxis (E, D i CAP). 

 

Mecànics  

 

Carnet E 

Carnet D 

Carnet CAP 

 

 

Veure autoescoles 

 

CFGM 

Electromecànica de 

vehicles automòbils 

(Palafrugell). 

 
*veure família  instal·lacions i 

manteniment tema vaixells. 

 

Autoescola Empordà 

Autoescola FPC 

Autoescola 

Palafrugell 

 

 

Sector potencial on 

especialitzar homes 

majors de 45 

 

 

 

 

 



 

IMATGE PERSONAL 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 7 Ofertes 1.63% 

 

4 Perruquers/es 0.93% 

3 Estètica 0.70% 

 

 

 

Estètica 

 

Perruquer/a 

   

 

Els més propers  

 

CFGM:  

Estàtica i bellesa. 

St. Feliu de Guíxols. 

 

Perruqueria i 

cosmètica capil·lar 

St. Feliu de Guíxols. 

 

Els CFGS es fan a 

Girona. 

 

 

Entrevista OTG: 

sector complicat es 

busca perfils molt 

formats per feina de 

temporada.  

 

Economia 

submergida. 

 

Idea interessant: 

coworking on 

diferents 

perruquers/es 

comparteixen espai. 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 7 Ofertes 1.63% 

 

4 Socorristes aquàtics 0.70% 

3 Socorristes 0.93% 

 

 

 

 

Socorristes aquàtics 

 

Guia kayak 

 

Monitors cicloturisme 

  

 

Monitor cicloturisme 

 
 
 
Dinamitzadors dels parcs 
urbans  i les xarxes 
d’itineraris saludables 
(Girona) 

 
Marxa nòrdica per a 

dinamització de les xarxes 

d’itineraris saludables 

(Girona) 

 

 

Més propers: 

CFGM/S (Banyoles, 

Lloret, Roses i 

Puigcerdà) 

Dipsalut  (Girona) 

 

 

Entrevista OTG: 

Necessitat de 

formació reglada per 

cobrir aquests perfils. 

S’estan fent gestions 

perquè hi hagi un 

centre provincial per 

acreditacions.  

CFGM/S allunyats del 

municipi. 

En general es tracta 

de contractacions de 

temporada.  

 

 

 

 

 



 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES 

FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 6 Ofertes 1.40% 

 

6 Mosso manteniment 1.40% 

 

 

 

Mecànics/ques 

manteniment 

Manteniment piscines 

 

Tècnics de 

manteniment de 

piscines 

 

 
 
Muntatge i 
manteniment 
d’instal·lacions 
frigorífiques  (CIFO) 
 
 
 

 

 

Més propers: 

 

CFGM: Mant. Electromecànic / 

AC mantenim. Vaixells 

esbarjo. (ST. Feliu de Guíxols). 

 

Manteniment electromecànic 

DUAL (Girona) 

 

Instal·lacions de producció de 

calor (Girona). 

 

Instal·lacions frigorífiques i de 

climatització (Girona). 

 

CFGS Més proper a Girona. 

 

Gremi d'instal·ladors Girona 

 

CIFO 

 

DIPSALUT 

 
*veure família electricitat i electrònica 

 

Reunió OTG: 

dificultat de cobrir 

tècnics de 

manteniment de 

piscines, es necessita 

formació específica 

en tractament 

d’aigües. 



 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 5 Ofertes  1.16% 

4 Electricistes 0.93% 

1 Lampista 0.23% 

 

 

 

Configuració wifi i 

antenes 

 

 

Programació d'autòmats 

 

Configuració wifi i 

antenes 

 

 
Electricista d’edificis 
(CIFO) 
 
Muntatge i 
manteniment 
d’instal·lacions 
elèctriques de baixa 
tensió (CIFO) 
 
Cursos instal·lacions. 
(Gremi instal·ladors 
Girona). 
 

 

CFGM: 

Instal·lacions 

elèctriques i 

automàtiques. 

CFGS: Sistemes 

electrònics i 

automatitzats DUAL 

CIFO 

Gremi d’instal·ladors 

de Girona. 

 

Caldria estudi a nivell 

supramunicipal per 

veure les persones 

que estan a l’atur 

d’aquesta família per 

analitzar si els hi 

manca certificació per 

exercir. Sobretot en 

aturats majors de 45. 

Hi ha informació 

concreta a Info 

Norma al portal de la 

Generalitat). 

 

Hi ha un Operacions 

aux. De muntatge 

d’instal·lacions, 

electrotècniques i 

comunicacions en 

edificis de 300h que 

només es fa al CIFO 

de Sta. Coloma de 

Gramanet. 

 



 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVAIONS 

 

TOTAL 3 Ofertes 0.70% 

2 Manobres 0.47% 

1 Paleta 0.23% 

 

 

 

Oficials 1ª 

 

 

CFGS paleteria. 

 

Oficials primera: 

Formació més pràctica 

que teòrica 
 

  

Més propers: 

CFGM: Obres d’Interior, 

decoració i rehabilitació. 

(Girona) 

CFGS: Projectes 

d’edificació. (Olot i 

Girona) 

Obtenir la TPC: 

Unió de empresaris de la 

construcció (Girona) 

Gremi de promotors i 

constructors d’edificis 

(Girona) 

MCA-UGT (Girona) 

FECOMA-CCOO (Girona) 

 

Valorar formació TPC 

per exemple un cop a 

l’any. 

 



 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES 

FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 2 Ofertes 0.47% 

 

1 Dissenyador pàgines 

web 

1 Programador informàtic 

 

 

 

 

 

Dissenyadors web 

 

 

Pack Office 

 

Excel  

 

Gestió programes  

de dades ACCESS 

 

Autocad 3D 

 

 
 
Certificat professionalitat confecció i 
publicació pàgines web (Escola de 
ceràmica la Bisbal) 2016-2017 . 
Previst també pel 2017-2018. 
 
 
Photoshop.  (IPEP) 
 
Informàtica.  (CME) 
 
Tècnic informàtic. ( Meca Centre) 
 
Google analytics.  (IPEP) 
 
 
Excel per autònoms. 
(Palamós empresa) 
 
Programació de sistemes informàtics + 
pràctiques en empresa (Adams Girona) 
 
Microsoft office Word I i II   
(IDFO Cassà). 
 
Microsoft Office Word 

(IDFO Girona). 

 

Joves amb capacitat 2,0 
 (Adecco Girona) 
 
Programació de sistemes informàtics + 
pràctiques en empresa Adams Girona 

 
 

 

Més propers: 

CFGM: Sistemes 

microinformàtics i 

xarxes (Palamós). 

 

CFGS: 

Desenvolupament 

d’aplicacions 

multiplataforma. 

(Palamós) 

 

IPEP 

 

CME 

 

BEAD  

 

Meca- Centre 

 

IDFO 

 

Adecco Girona 

 

Adams Girona 

 

 

A nivell reglat es 

troben recursos a la 

comarca. 

 

A nivell transversal 

és a dir 

coneixaments no 

tècnics sinó 

transversal en 

ofimàtica: 

Hi ha recursos al 

territori. Valorar 

Excel o 

sensibilització. 



 

MARÍTIM PESQUER 

 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

TOTAL 2 Ofertes 0.47% 

2 Mariners/es 0.47% 

 

Dins de la Jornada 

d’Oportunitats Laborals: 

1 patró portuari 

1 titulació navegació bàsica 

 

 

Mariner 

 

Patró portuari i 

navegació bàsica 

   

No hi ha Cicles 

formatius a la 

província de Girona. 

 

Escola Nàutica Baix 

Empordà 

 

Valorar si pot ser 

sector emergent 

relacionat a activitats 

d’oci 

 

 

QUÍMICA 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES 

FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

Número ofertes 0 

 

Tècnic/a de laboratori 

 Assajos microbiològics i biotecnològics 
(CIFO). 
 
Anàlisi química: mostreig d'anàlisi (CIFO). 
 
Assajos microbiològics i biotecnològics 
(CIFO). 
 
Tècniques d'anàlisi fisicoquímic .d'aliment 

(CIFO) 

 

CFGM i CFGS més 

propers a Girona 

CIFO 

 

No es detecta que 

sigui un sector que 

generi ocupació a la 

comarca. Per 

promocionar accions 

formatives. 



 

IDIOMES 

 

OFERTES SOMI 

01/01/2016 al 19/ 09/2017 

 

LLOCS DE FEINA 

DIFÍCIL COBERTURA 

 

PROPOSTES FORMATIVES 

 

 

CURSOS 

04/2016-04/2017 

 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONS 

 

Varies ofertes de diferents 

sectors sobretot hostaleria i 

Turisme, comerç i màrqueting 

i administració. 

 

Administratius/ves 

Dependents/es 

Atenció al públic 

Comercials 

 

Rus 

 

Holandes 

 

Anglès oral (parelles 

lingüístiques) 
 

 
Anglès A,2  (BEAD) 
 
 
Anglès 4 i 5 oral  
Anglès intermedi conversa  
Anglès avançat conversa C 
(CME) 
 
Francès A1 A2 B1,1 B1,2  
Francès avançat  
(CME) 
 
Alemany 1,2 i 3  
Alemany conversa  
(CME) 
 
Italià A1  
Italià A2  
(CME) 
 
Rus 1,1  
Rus 1,2  
(CME) 
 
3º, 4º i 5º angles (EOI) 

(Escola de Cerámica la 

Bisbal): previst 2017-2018 

Anglès A 1, A2, B1, B2 i 

C1 

Anglès A1 (Tecna) 

 

 

CME 

EOI  

Xaloc 

Meca- Centre 

BEAD 

Escola de Ceràmica 

la Bisbal 

Learning World 

Escola d’´anglès 

Silvia Espada 

English Today 

The House The 

Training Services 

 

 

Hi ha recursos al 

territori públics i 

privats. 

Molt important 

sensibilització i 

informació a les 

persones a l’atur ja 

que són 

competències que 

augmenten 

considerablement 

l’ocupabilitat. 
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