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        RECULL FORMACIONS 
Presencials i Online Gratuïtes 
Octubre 2021 
 
 
 
 

Des del Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP us aconsellem formar-vos, amb aquesta 
finalitat us hem preparat aquest recull de recursos formatius online i presencials 
gratuïts per aturats, treballadors i autònoms. 
 
Us animem a millorar les vostres competències, actualitzar els vostres currículums i a 
gaudir aprenent coses noves. 
 
El cursos són gestionats  directament  per cadascuna de les entitats que les 
desenvolupen. 
 
 

Si ets una entitat i gestiones recursos formatius subvencionats i gratuïts i ho vols compartir, fes-

nos arribar la informació somi@palafrugell.cat 

Així podrem millorar el recull i mantenir actualitzada la informació. 

 

mailto:somi@palafrugell.cat
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IPEP SOMI Ajuntament Palafrugell 
Formació tardor. 

Més informació AQUÍ.  Telèfon: 972 6118 20 somi@palafrugell.cat 

 

CURS DATA INICI I FINAL HORES 

Manteniment d’edificis bàsic Del 13 al 22 d’octubre, de 9 a 14 h 40 h Presencial 

Prevenció de riscos laborals en 

l’obra (Títol oficial) 

Del 2 al 5 de novembre, de 9 a 14 h 20 h 
Presencial 

La igualtat l’empresa. 

Obligacions legals 

Dilluns 18 d’octubre, de 12 a 13.30 h 1.30 h 
Online 

Taller de com fer una factura Dijous 21 d’octubre, de 14.45 a 16.45 h 1 h 
Presencial 

Màrqueting digital i xarxes 

socials 

Dues sessions setmanals d’una hora 

personalitzades durant 4 setmanes 

Tracte 
personalitzat 

Atenció al client del petit comerç 

en francès 

Del 14 al 29 d’octubre, de 14 a 17 h 30 h 
Presencial 

Xerrada ciberseguretat per 

xarxes socials 

Dijous 4 de novembre, de 15 a 16.30 1.30 h 
Online 

Facebook business suites Dijous 11 de novembre, de 14.45 a 

16.45 h 

2 h 
Presencial 

 

 

Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD) 

Centre col·laboradordel SOC 
Situats a Palafrugell c/ Lluna, 47 

Per més informació AQUÍ 627 53 30 73 o al correu formacio@assdom.com 

CURS HORES 
Suport vital bàsic i desfibril·lació semiautomàtica (SVB + DEA) 6 hores Presencial 

Comptabilitat bàsica  

Des del 3/11 al 10/12 Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 

19.30 h 

60 hores 

https://ipep.cat/ca/formacio
http://www.assdom.com/
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Suport vital bàsic i desfibril·lació semiautomàtica. 

Del 2 d’octubre al 22 d’octubre 

 

Actic 3. Nivell bàsic. Navegació i comunicació en el món 

digital.  

Del 7 al 17 d’octubre.  

 

C.P. Atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials 

Del 14 d’octubre al 18 de març 

450 hores 

Presencial 

C.P. Activitats administratives en relació amb el client 

Inici a l’octubre. 

840  hores 

Presencial 

Tractament de la informació. Nivell mitjà  

Data d’inici del 7 al 16 d’octubre. Horari de 15 a 20 h 

30 hores 

C.P. Transport sanitari. 

Del 18 d’octubre al 8 d’abril 

400 hores 

 

 

Formació en Xarxa. Guia formativa de cursos subvencionats al Baix 

Empordà 
 Més informació AQUÍ 

 

CURS INICI FINAL HORES CONTACTE 

Millorar les 
estratègies personals 
i professionals amb 
PNL 

04/10/21 25/10/21 12 h 

De 10 a 

13 h 

Consell Comarcal del Baix 

Empordà 

ONLINE 

professionals@baixemporda.cat 

https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/faces/public/index.xhtml
mailto:professionals@baixemporda.cat
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Aprenent a gestionar 

les xarxes socials 

05/10/21 07/10/21 4 h 

De 10 a 

12 h 

Sant Feliu Guíxols ONLINE 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

Tècniques de 
comunicació verbal 

06/10/21 06/10/21 2 H 

De 12 a 

14 h 

2 hores ONLINE 

ocupacio@udg.edu  

 

Comunicació verbal i 
no verbal: la victòria 
del llenguatge visual  

 

13/10/21 13/10/21 2 h 

De 12 a 

14 h 

2 hores ONLINE 

ocupacio@udg.edu  

 

Pròrroga dels ERTO i 
ajudes a autònoms 

13/10/21  1 h 

De 11 a 

12 h 

1 hora ONLINE 

emprenedoria@ddgi.cat tel. 972 

184 814  

Com parlar amb 
públic de forma eficaç 

14/10/21 14/10/21 2 h De 12 a 14 h ONLINE 

 

Coneix la 
comptabilitat 
(simplificada) per 
treballar en règim 
d’autònoms 

18/10/21 27/10/21 8 h De 18 a 20 h ONLINE 

empresa@baixemporda.cat 

Atenció al client 18/10/21 18/10/21 2 h ONLINE 

De 19 a 21 h 

sae@guixols.cat 

Auxiliar de magatzem 
amb manipulació de 
carretons 

18/10/21 25/10/21 30 h De 9 a 14 h ONLINE 

viver@calonge.cat 

972 60 94 11 

Factura electrònica i 
certificat digital 

19/10/21 19/10/21 4 h De 15 a 19 h 

viver@calonge.cat 

972 60 94 11 

 

Competències 
personals per trobar i 
conservar un lloc de 
treball 

19/10/21 19/10/21 2 h De 10:30 a 13:30 h 

professionals@baixemporda.cat 

679 14 33 87 

Influencers: Com els 
puc aplicar al meu 
negoci? 

19/10/21 21/10/21 4 h 

De 10 a 

Sant Feliu Guíxols ONLINE 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

mailto:sae@guixols.cat
mailto:ocupacio@udg.edu
https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs/80804-comunicacio-verbal-i-no-verbal-la-victoria-del-llenguatge-visual
https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs/80804-comunicacio-verbal-i-no-verbal-la-victoria-del-llenguatge-visual
https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs/80804-comunicacio-verbal-i-no-verbal-la-victoria-del-llenguatge-visual
mailto:ocupacio@udg.edu
mailto:emprenedoria@ddgi.cat%20%20%20tel.%20972%20184%20814
mailto:emprenedoria@ddgi.cat%20%20%20tel.%20972%20184%20814
mailto:empresa@baixemporda.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20972%2060%2094%2011
mailto:professionals@baixemporda.cat
mailto:sae@guixols.cat
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12 h 

Curs procediment 
administratiu 

25/10/21 28/10/21 24 h De 9 a 15 h 

som@guixols.cat 

Com evitar el caos 
durant un servei 
(hostaleria) 

26/10/21 26/10/21 2 h De 10 a 12 h 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Coneix la Fiscalitat 
per treballar en règim 
d’autònoms 

03/11/21 15/11/21 8 h De 18 a 20 h 

empresa@baixemporda.cat 

Curs d’office mitjà 08/11/21 15/12/21 38 h Dilluns I dimecres de 15 a 19h  

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Vendre per Internet: 
afegeix un nou canal 
de venta al teu negoci 

9/11/21 11/11/21 4 h 

De 10 a 

12 h 

Sant Feliu Guíxols ONLINE 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

Com fer el teu vídeo 
currículum 

16/11/21 16/11/21 4 h 

De 9 a 

11h 

4 h ONLINE 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Quin equip necessito 
perquè el meu 
restaurant funcioni? 

16/11/21 17/11/21 4 h 

 

De 10 a 12 h ONLINE 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Drets i deures 
laborals 

23/11/21 23/11/21 2 h De 10:30 a 12:30 h 

PRESENCIAL 

professionals@baixemporda.cat 

679 14 33 87 

Eines de gestió i 
optimització del meu 
negoci digital 

23/11/21 25/11/21 4 h 

De 10 a 

12 h 

Sant Feliu Guíxols ONLINE 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

FAQ’s: Prepara’t 
l’entrevista de feina 

01/12/21 01/12/21 2 h De 9:30 a 11:30 h 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Com crear una 
empresa 

02/12/21 02/12/21 2 h 

De 10 a 

12 h 

Sant Feliu Guíxols ONLINE 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

Dinamització del punt 
de venta 

14/12/21 16/12/21 4 h Sant Feliu Guíxols ONLINE 

mailto:som@guixols.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:empresa@baixemporda.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:sae@guixols.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:professionals@baixemporda.cat
mailto:sae@guixols.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:sae@guixols.cat
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De 10 a 

12 h 

sae@guixols.cat  

972.32.70.33 

Manipulador 
d’aliments 

14/12/21 14/12/21 4 h 

 

De 9 a 13 h PRESENCIAL 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

Jardineria (amb 
pràctiques) 

17/01/22 28/01/22 40 h De 15 a 19 h 

viver@calonge.cat     

972 60 94 11 

 

 

CAMBRA COMERÇ PALAMÓS  
Més  Informació T. 972.31.40.77 o bé clicar aquí.  

 

 

CURSOS SUBVENCIONATS  

Community manager per joves(185 hores): En horari de dilluns a divendres del 13 d’octubre 

al 3 de desembre del 2021. De 15 a 20 h 

Ajudant de carnisseria per joves (155 hores): En horari de dilluns a divendres del 8 de 

novembre a l’1 de desembre del 2021. De 10 a 13 h i de 14 a 19 h 

Inscripcions: 972.31.40.77 Whatssap: 602.25.43.53 PRESENCIAL. 

Autònoms. Com gestionar els impostos. (8 hores) Subvencionat. Dates: del 14 al 21 

d’octubre. Horari de 9.30 a 13.30 h. ONLINE. Inscripcions aquí.  

El personal no és un problema. Anàlisi de les causes que generen conflicte en la gestió 

de l’equip i eines per millorar-ne la cohesió.  Dates: 14 i 15 d’octubre de 9:30 a 11:30 h 

Presencial a Sant Antoni de Calonge. / 3 i 4 de novembre de 9:30 a 11:30 h a Begur.  

Instagram nivell avançat. Dates: 25 i 27 d’octubre. Horari de 14:30 a 16:30 h Palamós.  

Whatsapp Business. Dates: 8 i 10 de novembre de 14:30 a 16:30 h. MC Empreses.  

Crear vídeos per Reels i IGTV. Dates 15 i 17 de novembre de 14:30 a 16:30 h Palafrugell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sae@guixols.cat
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
mailto:viver@calonge.cat%20%20%20%20972%2060%2094%2011
https://www.cambrapalamos.org/formacio.php
https://www.autoocupacio.org/serveis/formacions/autonoms-impostos/
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TECNA4 PALAMÓS 

Centre col·laborador del SOC 
Més informació AQUÍ  972 60 22 25 

CURS DATA INICI I FI HORES 
Resolució de conflictes. Inici immediat! 

Dimarts i dijous de 16 a 20 h 

   Octubre PRESENCIAL 

60 h 

EXEL: Tractament de la informació numèrica 

(ACTIC/C6). Nivell mitjà.  

Dimarts i dijous de 19 a 21 h 

14/10/21 fins 

02/12/21 

PRESENCIAL 

30  h 

Francès: Atenció al client del petit comerç en 

llengua estrangera 

Dimarts i dijous de 15 a 17 h 

14/10/21 fins 

02/12/21 

PRESENCIAL 

30 h 

Access: Tractament de dades (ACTIC/C7) 

Dilluns i dimecres de 19 a 21 h 

18/10/21 fins 

15/12/21 

PRESENCIAL 

30 h 

Cicle Professionalitat Nivell 2: Activitats de 

gestió administrativa. Inici immediat! 

De dilluns a divendres de 8 a 15 h 

11/01/21 fins 

octubre 

PRESENCIAL 

920 h 

 

 

TRIVIUM Estudi Platja Aro.  

Centre col·laborador del SOC. 
Certificat de professionalitat subvencionat.  

Més informació AQUÍ.  Telèfon: 972 818 635 | e-mail: trivium@triviumestudi.com 

 

CURS  

Informació dels cursos properament 

Trucar-los per més informació 

Cursos de gestió comercial i/ o 

administrativa.  

  

 

 

 

https://tecnaformacio.com/subvencionats
http://www.triviumestudi.com/area-formativa/cursos-subvencionats-per-a-aturats/
mailto:%20trivium@triviumestudi.com
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Escola ceràmica de la Bisbal i centre d’artesania.  

Centre col·laborador del SOC.    

Certificats de professionalitat subvencionats. Presencials.  

Telèfon 972 64 2514 Més Informació  info@esceramicbisbal.net   AQUI    

 
CURS  

Informació dels cursos properament 

Trucar-los per més informació 

Previsió inici novembre 

Cursos ceràmica, Idiomes (anglès i 

francès), hostaleria, atenció 

sòciosanitària, informàtica.  

  

 

Fundació Acollida i Esperança  
Més informació a formacioincorpora@mansol.cat   Tel: 689 096 966 

 

CURS DATA INICI I FINAL HORES 

Neteja de superfícies i 

protocol de covid-19 

04/10/21 fins 10/12/21 

Horari 9 a 14 h de dl a dv 

260 hores. Presencial 

La Bisbal d’Empordà 

Auxiliar administratiu fiscal-

laboral-comptable 

Inici el 2/11/2021 fins 

30/12/21 

Horari 9 a 14 h de dl a dv 

260 hores. Presencial 

Castell d’Aro 

 

Aula Enginy. Torroella de Montgrí 
Formació subvencionada i gratuïta presencial i online a Torroella de Montgrí 

Més informació i inscripcions a AQUÍ.  Mail:  aulaenginy@gmail.com Tel: 699976601 

  

CURS DATA INICI I FINAL HORES 

   

Curs carretillers elevadors 

(varis cursos i dates) Poques 

places!  

Propers cursos a 

l’octubre 

24 hores Presencial o 

ONLINE 

Organitzat Asetrans 

Torroella de Montgrí i Girona 

Curs Operador de plataformes 

mòbils de personal (PEMP) 

Propers cursos a 

l’octubre 

12 hores Presencial o 

ONLINE 

Organitzat Asetrans 

Torroella de Montgrí i 

Palafrugell 

 

 

mailto:info@esceramicbisbal.net%20%7C%20escola@esceramicbisbal.com
https://esceramicbisbal.com/ca/formacio-ocupacional-subvencionada/
mailto:formacioincorpora@mansol.cat
https://www.aulaenginy.com/
mailto:aulaenginy@gmail.com
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IDFO Cursos ONLINE  
100% subvencionats modalitat online, destinats principalment a persones treballadores en 

actiu, amb places limitades disponibles per a persones a l’atur. 
Per més informació  AQUÍ .Telèfon 972 68 92 92. 

 

CURS DATA INICI HORES 

Intel·ligència emocional 04/10 30 h 

Atenció infermera al pacient ostomitzat 18/10 20 h 

Atenció al malalt d’alzheimer 19/10 20 h 

Eines de coaching nivell 1 06/10 30 h 

Serveis Assistencials a víctimes de maltractament 01/10 30 h 

Plans d’igualtat 18/10 20 h 

Atenció d’infermeria al pacient politraumàtic  04/10 20 h 

 

 

PIMEC FORMACIÓ ONLINE 
Formació subvencionada. ONLINE. 

Oberta a autònoms, treballadors i persones a l’atur. Cursos d’entre 10 i 45 hores.  

Més informació AQUÍ. Tel. 93 496 45 00 Mail: pimec@pimec.org  

 

CURS 

Anglès B1B 

Anglès B.1.C 

Anglès B1A 

Anglès B2A 

Anglès C.1.A 

Taller de plans d’igualtat 

Microsoft Word 2016 inicial 45 h 

Microsoft Exel 2016 Nivell inicial (45 h) 

https://www.idfo.com/buscador/online2020
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio
mailto:pimec@pimec.org
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Gestió del temps (20 h) 

Gestió del canvi en l’organització (20 h) 

Cicle professionalitat: Gestió del màrqueting i comunicació (810 h) 

Sensibilització en igualtat 

Intermediate English conversation (25 h) 

Relacions laboral: Humanitzant la part “hard”dels RRHH 

Taller de contractació pública 

Tècniques de recepció i comunicación (90 h) 

Cicle professionalitat: Activitats administratives en la relació amb el 
client o la clienta 

Seguretat i salut laboral: creant espais laborals sans i psicosocialment 
sòlids 

Com parlar en públic  

Autogestió PRL per microempreses i autònoms (4 h) 

RRHH: Absentisme laboral 

Gestió de l’estrès (20 h) 

Eines de coaching nivell 2 

Personal branding (30 h) 

Nòmines i seguretat social II (30 h) 

Successió empresarial (4h) 

El talent: aposta segura per diferenciar-te com empresari/a  

Intel·ligència emocional 

Competències per a un teletreball efectiu 

Gestió del conflicte: la mediació com a alternativa àgil, propera i 
econòmica 

Intermediate English conversation 

Tècniques de negociació 

Ergonomia i higiene postural 

 

 

UdG Universitat de Girona 
Càpsules online gratuïtes amb inscripció prèvia i reconeixement de crèdits. Informació i 

inscripcions AQUÍ 

CÀPSULA EN LÍNIA DIA 

No busquis feina... troba-la! 18/10/2021 

Claus per fer un bon currículum i carta de presentació 19/10/2021 

Com superar una entrevista de treball amb èxit 04/10/2021 

A què em comprometo quan signo un contracte? 05/10/2021 

Tècniques de comunicació verbal 06/10/2021 

Comunicació verbal i no verbal 13/10/2021 

Com parlar en públic de forma eficaç 14/10/2021 

Tecnologia 5G, noves oportunitats laborals 20/10/2021 

Blockchain i ciberseguretat per a principiants 03/11/2021 

https://www.udg.edu/ca/udgocupacio
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Autoocupació: sóc el que vull ser 04/11/2021 

Com empendre de forma cooperativa 11/11/2021 

 

 

ADAMS formació PRESENCIAL a Girona 
Cursos subvencionats 100% prioritàriament per a persones en situació d’atur.  

Certificats de professionalitat.  Més infirmació AQUI.  

 
CURS PRESENCIALS DATA INICI I FINAL HORES 

Tractament de les dades 

ACTIC mitjà 

23/10/21 a 27/11/2021 Dissabtes de 9 a 14 h 

PRESENCIAL 

 

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS Formació ONLINE  
Per més informació i inscripcions AQUÍ. Cursos online subvencionats. 

Tel Pere Tarrés 93 410 16 02 formacio@peretarres.org 

CURSOS 

Les demències  
 
Gestió d’empreses d’Economia social 
 

Formació per a persones cuidadores no professionals 

Curs d’Iniciació al voluntariat 

Son i alteracions funcionals 

Grup de suport i Ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals 

Analítica web i pla de màrqueting digital 

Community manager 

Gestió Integral de petites associacions 

Analítica web i pla de màrqueting digital 

Fundraising: com captar fons per a entitats socials 

 

 

 

https://www.adams.es/cursos-gratuitos/plan-formacion/treballadors-desocupats-catalunya/2575
https://www.peretarres.org/formacio/cursos-online
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FEMXA Cursos online 
Consulta el catàleg. Cursos gratuïts per treballadors i autònoms 100% subvencionada. Diploma 

especialitat SEPE. Cursos en actiu treballadors i autònoms.   

Treballadors en actiu Girona on-line. Telèfon: 900 100 957 i 619926324 (WhatsApp) 

Mes cursos online FEMXA aquí 

 

CURSOS ONLINE HORES 

Banca electrònica i pagaments electrònics: estratègia, 

operacions i seguretat 

120 hores 

Internet, xarxes socials i dispositius digitals 30 hores 

Emprenedoria social 30 hores 

Comptabilitat per a cooperatives 75 hores 

Formació bàsica per neteges generals 40 hores 

Gestió de residus 75 hores 

Posicionament en cercadors 50 hores 

Satisfacció de clients, qualitat i atenció telefònica de queixes 45 hores 

Fonaments de robòtica 50 hores 

Procediments generals sobre seguretat vial 40 hores 

Eines tecnològiques al servei de la gestió comercial de clients 60 hores 

Posicionament en cercadors 50 hores 

Gestió logística 150 hores 

Anàlisi de costos per la presa de decisions 56 hores 

Blanqueig de capitals 30 hores 

Direcció estratègica i màrqueting en gestió de projectes 55 hores 

Prevenció d’accidents en la conducció 40 hores 

Disseny gràfic vectorial amb Adobe Illustrator (bàsic) 80 hores 

Planificació de màrqueting 30 hores 

Comerç electrònic 40 hores 

Negociació amb proveïdors 35 hores 

Projectes: conceptes i eines per la gestió de projectes 16 hores 

Gestió de cooperatives de treball 64 hores 

Internet i fomentes de disseny de pàgines web 30 hores 

Internet, xarxes socials i dispositius digitals 30 hores 

Màrqueting relacional 30 hores 

Internet avançat 40 hores 

Gestió logística  150 hores 

Disseny, seguiment i avaluació de projectes 40 hores 

Conducció de carretilles elevadores (teòric) 20 hores 

https://www.cursosfemxa.es/cursos/trabajadores-autonomos/presenciales-online-49-60
https://www.cursosfemxa.es/buscar-cursos-resultados?option=com_virtuemart&search=true&view=category&Itemid=1717&virtuemart_category_id=465&s=1&cpi%5B%5D=78&cv78%5B%5D=104&cpi%5B%5D=112&cv112%5B%5D=&cpi%5B%5D=87&cv87%5B%5D=&cpi%5B%5D=89&cv89%5B%5D=158&cpi%255
https://www.cursosfemxa.es/cursos/trabajadores-autonomos/presenciales-online-25-36
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Millora de la gestió d’estocs i beneficis al comerç 50 hores 

Extinció del contracte de treball 8 hores 

Autocad 3D 70 hores 

Botiga virtual: Prestashop 60 hores 

Data warehouse bussines intelligence 40 hores 

Bussines Intelligence 30 hores 

Traçabilitat en la indústria alimentària 30 hores 

L’esport com eina dinamitzadora 30 hores 

Habilitats comercials 60 hores 

Gestió del màrqueting 2.0 90 hores 

  

 

 

 

FUNDACIÓ PACO PUERTO 
 

Des de la Fundació Paco Puerto iniciem l’elaboració de diferents càpsules formatives sobre 

diferents temes d’actualitat o que generin coneixement davant la situació actual de confinament. 

Es tracta de posar a l’abast de tothom diferents recursos formatius en formats diferents com ara 

classes en directe, vídeos, etc. per a realitzar una consulta lliure. Tots els vídeos es publicaran 

al nostre canal de YouTube. Per més informació AQUÍ. 

 

Càpsules formatives:  

PNL, el llenguatge és generatiu amb Sílvia Ibáñez,  

Consells per a un bon teletreball amb Clara Vergés.  

TDAH, pautes per la família en situació de confinament amb Mònica Vázquez. 

TEA, pautes per la família en situació de confinament amb Tony Ceballos Cuina.  

Gelat de vainilla amb coulis de maduixa amb Ángel De Gea  

L’Ikigai i les nostres competències. En què som bons? amb Sílvia Ibáñez 

Comunicació no violenta, amb Mònica Vázquez. 

Excel Specialist. Introducció amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Gestió del color amb Xavi Melgarejo, Tic Formador 

Excel Specialist. Gestió de les fulles amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Tipus de dades amb Xavi Melgarejo, Tic Formador,  

Excel Specialist. Gestió de cel·les, files i columnes amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Format de cel·la i alineació, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Càlculs i referències, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Eines d’autocompletat, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Referències absolutes, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador,  
Excel Specialist. Concepte de rang i suma, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

https://ca.fundaciopacopuerto.cat/noticia/capsules-formatives-teletreball-pnl-i-molt-mes/
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Excel Specialist. Funcions estadístiques, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. L’administrador de noms, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

Excel Specialist. Funcions estadístiques Comptar, amb Xavi Melgarejo, Tic Formador. 

 Anglès. Five minuts Phrasal Verbs, amb Melissa Cokely 

PNL. La bona formulació d’objectius, amb Sílvia Ibáñez 

Els límits a l’educació, amb Mònica Vázquez. 

Com gestionar el dol, amb Carme Guerrero.  

Com funciona el nostre cervell, amb Roser Montardit 

Intel·ligència emocional en temps de confinament, amb Mònica Vázquez. 

 

 

ADAMS formació ONLINE.   
Cursos online subvencionats pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.  

Mail: gestiogirona@adams.es 972 22 10 09 

 

Cursos online ADAMS aquí.      

 

 

PARLA.CAT 

 
Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per 

aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb 

tutoria. La modalitat lliure, sense tutoria, és gratuïta. La modalitat amb tutoria és de pagament. 

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php?lang=ca 

 

ACTIC 

 
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la 

informació i la comunicació”. Format en noves tecnologies. 

Pots trobar més informació a: 

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/ 

 

I material formatiu a: 

https://actic.gencat.cat/ca/formacio/actic_material_formatiu/ 

 

 

javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DKJWSWDSDE3P4J%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dgestiogirona%2540adams.es','Compose',800,600,'yes');
https://www.adams.es/cursos-gratuitos/buscador/desempleado/girona/sector/online/2-3-0-5-1-2
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php?lang=ca
https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/
https://actic.gencat.cat/ca/formacio/actic_material_formatiu/
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AULA FÀCIL 
 

AulaFacil.com va néixer el  1999 per ensenyar de forma gratis y senzilla a tot  el mon. Veure 

informació i cursos a pàgina web. 

https://www.aulafacil.com/ 

 

INEM / SEPE 
https://formaciononline.eu/cursos-gratis-online/ 

https://cursosgratuitos.es/cursos-gratuitos-online/cursos-gratuitos-idiomas/ 

https://www.aulafacil.com/
https://formaciononline.eu/cursos-gratis-online/
https://cursosgratuitos.es/cursos-gratuitos-online/cursos-gratuitos-idiomas/

