
 

Des del Servei Municipal d’Ocupació de Badia del Vallès, us informem de la formació  
prevista en els propers mesos: 
 
Els cursos s´adrecen a persones aturades, inscrites  a la Borsa de Treball del Servei Municipal 
d'Ocupació de l'Ajuntament de Badia del Vallès i al  SOC.  

Aquesta formació es realitzarà sempre i quan hi hagi demanda suficient per omplir el grups 

Si estàs interessat/da apropat a les nostres oficines i fes la teva inscripció 
 
  

ELS PRIMERS PASSOS AMB L’ORDINADOR 
I INTERNET 
 
Aprendre a utilitzar de forma autosuficient i 
autònoma els equips informàtics per poder 
portar a terme la recerca activa de feina amb els 
mitjans i procediments actuals, les pàgines web 
i el correu electrònic. 

  
OFFICE BÀSIC 
 
Aprendre les eines imprescindibles d'un 
processador de text (Word), full de càlcul 
(Excel), gestor de bases de dades (Access) i un 
programa de presentacions professionals 
(PowerPoint), guanyant així en competitivitat i 
ocupabilitat. 

  
UTILITZA EL TEU SMARTPHONE EN LA 
RECERCA DE FEINA 
 
Aprendre a utilitzar els dispositius mòbils com a 
eina de suport en el procés de recerca de feina. 

 

 

 

APRÈN A FER ELS TEUS DOCUMENTS AMB 
WORD 

Utilitzar de manera bàsica el processador de 
textos de Microsoft Office Word, per tal de 
treure’n profit a aquest programa: escriure, 
editar i imprimir textos correctament. 

  

 

 

 

APRÈN A FER FULLS DE CÀLCUL SENZILLS 
AMB EXCEL 

Aprendre el funcionament bàsic de l’eina de 
càlcul excel 

 



 

  

ANGLÈS 

El curs d’anglès  nivell bàsic s’adreça a 

aquelles persones que tinguin un mínim de 

coneixements previs 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET CARRETONER I RENOVACIÓ DE 
CARNET 

Operari de carretoner frontal, transpaleta i 
apilador. 
Operativitat bàsica en la conducció Carretons 
elevadors.  
 

 

 

 

OPERARI DE PLATAFORMA ELEVADORA 

Operativitat bàsica en la conducció de 
Plataformes Elevadores.  
Informar i formar en la normativa vigent 
respecte la Conducció Segura de Plataformes 
Elevadores. 

  

OPERARI DE PONT GRUA 

L’objectiu del curs és proporcionar els 
coneixements teòrics i pràctics sobre el 
funcionamnet i maneig del pont grua. 

 

 

  

 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 

Aquest curs és necesari per treballar en 
qualsevol lloc relacionat amb la alimentació 
(fabricació, elaboració, envasat, 
emmagatzenament, venda...)  



  

MONITOR/A LLEURE 

El curs prepara a l’alumne per intervenir de 
manera educativa en activitats de lleure 
infantil i juvenil. 

 

  

VETLLADOR/A 

Es tracta d’una figura que en els darrers anys 
ha tingut i està tenint una presència activa en 
els centres escolars, dins els centres 
ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.  

Els vetlladors/es, donen suport a l’autonomia 
dels infants i joves amb un alt grau de 
dependència, per tal que puguin participar en 
totes les activitats acadèmiques 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 

Realitzar operacions auxiliars de magatzem, 
recepció, ubicació bàsica i preparació i 
expedició de càrrega i descàrrega. 

Capacitar als alumnes per poder desenvolupar 
treballs com: mosso/a magatzem, operadors/es 
de carretons elevadors, preparació, etiquetatge, 
embalatge i empaquetat de mercaderia i 
logística en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIARS DE SERVEIS I CONSERGERIA 

Realitzar tasques d’informació i recepció,   
manteniment bàsic i neteja 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN 
CONSTRUCCIÓ 60H 

Adquirir d’acord als continguts formatius 
desenvolupats per al vigent conveni col·lectiu 
general del sector de la construcció els 
coneixements que es requereixen per al 
desenvolupament de les funcions de nivell bàsic 
de prevenció de riscos laborals. 

 
 

 


