Oferim formació
• El Servei de formació del Departament de Promoció
Econòmica és l'encarregat de tramitar, gestionar i
impartir cursos de formació amb la finalitat de millorar
la qualificació professional i l'ocupabilitat dels veïns
de Montmeló, que estiguin en situació de desocupació,
que busquin millorar la seva feina actual o que vulguin
adquirir nous registres de coneixement.
• La metodologia formativa està orientada a
desenvolupar tots els aspectes que facilitin l'ocupabilitat
mitjançant l'adquisició de coneixements teòrics i
pràctics per a l'accés i el bon desenvolupament d'un
lloc de treball.
• Tota la oferta formativa del Departament de Promoció
Econòmica està subvencionada per l'Ajuntament,
en major o menor mesura segons el curs, i només per
als usuaris de la borsa de treball de l'Ajuntament de
Montmeló.
• Els cursos s'imparteixen al Centre de Formació i
Recursos G2M o bé a les instal·lacions de les
empreses amb qui tenim conveni.

Sistema de Gestió SAP
Durada: 20 h • Preu: 60 €
• SAP es un conjunt de programes que permeten a les
empreses executar i optimitzar diferents aspectes de la seva
gestió: els sistemes de venda, finances, operacions
bancàries, compres, fabricació, inventaris i relacions
amb els clients.
• Ofereix la possibilitat de realitzar processos específics de
l'empresa o crear mòduls independents per funcionar amb
un altre software o d'altres proveïdors. Es pot utilitzar en
qualsevol sector empresarial.
• Es comença amb el mòdul bàsic que dóna un bon domini
de l'aplicatiu general i posteriorment hi ha l'opció d'aprofundir
en cadascun dels mòduls específics.
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Cursets de
Formació per a
l'Ocupació
Oferta formativa del Departament
de Promoció Econòmica

Preparació per al certificat ATIC
Durada: 36 h • Preu: 50 € • Nivell bàsic

Per a l'ocupació:
forma’t!

• Acreditació de Competències en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
• L'ACTIC és la certificació acreditativa de la competència
digital, abasta no solament els ordinadors personals clàssics,
sinó el conjunt d'eines TIC.
• L'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys
demostrar les seves competències en TIC mitjançant una
prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que
s'ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la
Generalitat.

Carnet professional controladors d'accés

Idiomes

Conducció de carretons elevadors

Informàtica per a la recerca de feina

Durada: 50 h • Preu:100 €

Durada: 1.30 h/setmana • Preu: 10 €/mes

Durada: 7 h • Preu: 50 €

Durada: 3 h • Cursos gratuïts

Anglès • Francès • Alemany • Rus • Xinès

Elevador frontal, retràctil i apilador

Informàtica bàsica: Word i Excel

• Grups reduïts distribuïts per nivells (cal fer prova de
nivell), per mantenir el contacte amb l'idioma o adquirir el
coneixements bàsics de més utilitat en el món laboral.
• La metodologia utilitzada es basa en aconseguir una bona
base de gramàtica i vocabulari bàsic, així com una bona
pronunciació. Més tard els alumnes aprenen habilitats
comunicatives i es cursa formació específica.
• Cursos en conveni amb Quality Laguages Montmeló.

• Per realitzar aquest curs, s’ha de ser major d’edat, amb
plena facultat física, psíquica i sensorial, sense malalties
que l'incapacitin per a la conducció de vehicles, amb habilitat
d'entendre instruccions verbals i escrites, agudesa visual
suficient, visió espaial, bona oïda i bona mobilitat de peus i
braços i carnet de conduir.
• Els certificats emesos conforme la nova normativa no especifiquen un període concret de validesa, però es recomanana
renovar cada 4 o 5 anys.

Tots els dimarts de 9.30 a 12.30 h, a la G2M.
• Fer i adaptar el currículum segons l'oferta, i conèixer i
gestionar les funcions bàsiques d'un processador de textos
i d'un full de càlcul.

Operador industrial de calderes

Formació en logística

Manipulació d’aliments

Formació a mida per a empreses

Durada: 50 h • Preu: 100 €

Durada: 50 h • Preu: 100 €

Durada: 4 h • Preu: 10 €

• Els continguts estan basats en el coneixement tècnic i
específic de la reglamentació oficial, segons la normativa
establerta per el Ministeri d'Indústria i Energia i per el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
• Els principals destinataris són les persones que vulguin
treballar en el manteniment de calderes domèstiques i també
en el control i manteniment d'aparells industrials de producció.
• El carnet professional té vigència indefinida.

• La logística es el procés de planificar, organitzar, coordinar
i dirigir els moviment del materials i productes a traves
dels diferents departaments de l'empresa, des de els
proveïdors fins ser enviat als clients finals.
• Fins fa no molt temps, la Logística era només obtenir el
producte adequat , en el lloc adequat i el moment oportú, i
tot al menor cost possible. Actualment totes aquestes activitats
han estat redefinides, constituint tot un procés que requereix
personal qualificat que plantegi estratègies diferenciades
que aportin avantatges competitives davant la resta.

• Dirigit a personal que, per la seva activitat laboral, tenen
contacte directe amb els aliments en qualsevol de les
fases del procés: preparació, fabricació, transformació,
elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.
• Els certificats emesos conforme la normativa no especifiquen
un període concret de validesa, però es recomana renovar,
cada 4 o 5 anys, doncs la normativa sí que obliga a fer
formació continuada en aquest àmbit.

• Cursos desenvolupats per satisfer les necessitats
especifiques d'un lloc de treball per a una empresa
concreta amb opció d' inserció laboral posterior per als
alumnes que superin el curs.

• Per obtenir el carnet, s’ha de ser major d'edat, tenir ciutadania
espanyola o d'algun dels països de la UE, no haver estat
condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la
salut pública o justificar que els antecedents dels delictes
han estat cancel·lats, i haver superat les proves de selecció
• Les persones interessades han d'haver realitzat el curs de
formació segons el temari homologat i amb la durada prevista
per la normativa vigent i superar les proves de selecció
realitzades pel centre i un test psicotècnic.
• El carnet professional té una vigència de quatre anys.

Internet i correu electrònic
Tots els dijous de 9.30 a 12.30 h, a la G2M.
• Navegar per Internet, conèixer les webs de recerca de
feina i crear i gestionar un compte de correu electrònic.

• Operari de planta química
• Operari d'elaboració de xarops
• Servei i atenció al client. Hostaleria i comerç
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