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Activitats 2016

FORMACIÓ CONTÍNUA
Els Programes de Formació 2016 que la Fundació IMFE Mas Carandell ha organitzat són:
A mida de les empreses i sota demanda.
Programes de Perfeccionament d’oferta per a professionals i empreses.
Subvencionats per a l’usuari:
Prioritàriament per a treballadors/es ocupats: Cursos realitzats mitjançant el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
Prioritàriament per a treballadors/es a l’atur: Cursos realitzats mitjançant el Servei d’Ocupació
de Catalunya, en concret el Programa SEFED i el programa FOAP de Formació Ocupacional.
Segons Metodologies:
Presencials.
Per Internet: Aula Mas Carandell (aula pròpia) i Aula Mentor (en col·laboració amb la
Subdirecció General de l’Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport).
Programes mixtes.
Altres acreditacions de l’oferta formativa:
Departament d’ensenyament. Generalitat de Catalunya. Cursos reconeguts dins del Pla de
Formació Permanent del Professorat del Departament d’Ensenyament.
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Cursos acreditats en contingut i durada pel
Departament.
Direcció General de Joventut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cursos
reconeguts per la Direcció General de Joventut.
1. FORMACIÓ A MIDA PER EMPRESES I ORGANITZACIONS
La Fundació IMFE Mas Carandell ha realitzat de gener a desembre 2016 un total de 71 accions
formatives a mida per a les empreses
cursos

hores

alumnes

71

1.861

864

Formació A MIDA

CURS A MIDA PEL Consell Comarcal del Baix Camp
Operacions bàsiques de cuina, 300 hores

S'han presentat un total de 50 propostes de formació per a empreses, amb 172 dissenys
d'accions formatives.
S’ha bonificat la formació des de la Fundació a 49 empreses amb 400 alumnes mitjançant el
crèdit de la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació
Durant el mes de desembre de 2016 s’ha dissenyat i iniciat 8 cursos que representen 1.004
hores de formació adreçades a 74 alumnes. Els pressupostos d’aquests cursos correspondran
majoritàriament a l’exercici de 2017 atès que es realitzaran el màxim d’hores durant aquest
any.
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2. PROGRAMES DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL
cursos

hores

alumnes

35

1.208

354

Formació PP

Els cursos d’aquest apartat són els que estan relacionats a l’Oferta formativa de Mas
Carandell – Informa’t 38 i que són dissenyats des de l’entitat
-

Productes fitosanitaris (bàsic i avançat, 5 edicions)
Prevenció i control legionel·la i renovació
Monitor/a de lleure (2 edicions)
Monitor/ de menjador( 4 edicions)
Vetllador en escoles (3 edicions)
Restauració de mobles (2 edicions)
Manipulació alimentària (7 edicions)
Tècniques de venda i formació de venedors/es
Seguretat alimentària: al·lergògens
Intel·ligència emocional en l’àmbit sanitari
Gestió de l’estrés amb mindfulness per a professionals de l’àmbit sanitari
Tanatoestètica
Conducció de vehicles en serveis funeraris
Operador de carretons elevadors (3 edicions)
Manipulador/a d’aliments (Aula Mas Carandell)
Seguretat alimentària: al·lergògens (Aula Mas Carandell)
Anglès (Aula Mas Carandell)

3. FOAP (FORMACIÓ D’OFERTA PER A PERSONES TREBALLADORES EN ATUR)
Dins aquest àmbit s’ofereixen cursos en base a Certificats de professionalitat(CP), amb
reconeixement oficial, tant subvencionats pel SOC com de pagament per a l’usuari
(oferta privada).
Requereixen que l’entitat estigui homologada per impartir CP, segons la normativa del
estatal dels Certificats de professionalitat
3.1. Oferta privada i oberta (de pagament per a l’usuari)
-

Mòdul de Tanatoestètica (CP Operacions en serveis funeraris)
Mòdul de Conducció i manteniment de vehicles de transport funerari (CP
Operacions en serveis funeraris)
CP Formació de formadors i CP Operacions auxiliars d’enregistrament i
tractament de dades i documents (noves homologacions 2016)

3.2. Oferta a mida per entitats que tenen projectes d’ocupació:
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3.3.

CP Operacions auxiliars de la indústria alimentària/ Projecte START
Oferta subvencionada SOC

Oferta pròpia de la Fundació, que es complementa amb la FOAP de l’IMFE:
-

CP Operacions auxiliars d'elaboració indústria alimentària (320 hores)

4. CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA
Cursos de formació professional per a persones treballadores en actiu, subvencionats
pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya, de curta durada.
L’oferta 2015 va finalitzar el mes de setembre 2016
S’ha presentat a la convocatòria de Consorci 2016 una proposta resolta negativament
per diferents puntuacions respecte la memòria d’actuacions previstes presentada, i tot
i que la convocatòria 2015 es va realitzar amb bones valoracions.
5. SEFED
SEFED (Simulació empresarial amb finalitats eductives).
Certificat de professionalitat de nivell 2, Auxiliar administratiu polivalent per a PIME
Modalitat actual Formació amb Compromís de Contractació.
Dos cursos de 15 places cadascún, per facilitar l’aternança dins l’empresa simulada.
Inici 8/11/2016 i finalització 14/07/2016, amb pràctiques incloses.
6. ÍNDEX DE SATISFACCIÓ PER PROGRAMES DE LA FUNDACIÓ.
Programes

Perfeccionament

Formació a
mida

Aula Mentor

FOAP

CONSORCI

Índex
satisfacció

8,43

8,27

8,53

8,80

8,83

2. CONSULTORIA ORGANITZACIONAL
-

Seleccions de personal
Valoracions de llocs de treball i de l’ús de l’arma
Formació per entitats només amb gestió de la docència, sense gestió de la
formació ni de l’alumnat
Gestió bonificació FTFE, cursos perfeccionament

Assessoraments en bonificació de la FTFE

3. CICLE DE JORNADES EMPRESARIALS
El Cicle de Jornades per al Desenvolupament econòmic i la cohesió social de la
Fundació l’any 2016 s’ha materialitzat en 2 jornades del Cicle IdeesXBusiness que es
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realitza periòdicament de forma anual des de Mas Carandell en col·laboració amb la
Universitat Oberta de Catalunya i Redessa:
Idees X Business INNOVACIÓ LOW COST
Ponents: Cèsar Córcoles i Carles Casado, professors dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
9 de març de 2016
Inscrits: 62

Idees X Business SER INNOVADOR/A PER GESTIONAR EL CANVI. DESIGN THINKING
Ponents: Ramon González, director del Màster en Direcció i gestió de la innovació dels
Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i Olga Turró, professora col·laboradora del
Màster, en l’assignatura de Gestió de la creativitat
5 d’abril de 2016
Inscrits: 159

Altres accions:
Sessió de Planificació Estratègica
Sessió de creació col·lectiva a Mas Carandell
6 de juliol de 2016
Inscrits: 22

4. PLA DE PROXIMITAT FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL
Des de la Fundació IMFE Mas Carandell s'han realitzat 342 contactes a 302 empreses,
per primeres visites de presentació de serveis, per visites i/o contactes per
prestacions de serveis de formació a mida, programes de perfeccionament, cursos del
Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, pràctiques de programes SEFED i
FOAP.
5. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB L’IMFE

Gestió de l’Aula Mentor
El projecte Mentor el gestiona la Fundació IMFE Mas Carandell en el marc de
col·laboració entre l’IMFE Mas Carandell i la Fundació IMFE Mas Carandell i és un
projecte que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport encarrega a l’IMFE com a
organisme autònom depenent de l’Ajuntament de Reus (des del 2009, anteriorment
s’encarregava directament a l’Ajuntament de Reus).
6. CONVENIS ESTABLERTS AMB LA FUNDACIÓ IMFE MAS CARANDELL

Fundació IMFE Mas Carandell, 2016

6

Activitats 2016

La finalitat d’aquestes col·laboracions és promoure la participació dels agents socials i
econòmics en la definició i difusió dels serveis de Mas Carandell, adaptats a les
necessitats del territori.
Es mantenen els convenis de col·laboració signats els anys anteriors.
Els convenis que s’han realitzat l’any 2016 són:







Col·legi de Graduats socials
Corporació alimentària Guissona - Bon Àrea
Consell Comarcal del Priorat
Associació de Càmpings de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Reedició del conveni amb l’empresa TICNOVA
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