
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de pràctiques en 

empreses de Girona 

 

 

 
Amb el suport de:  

 

 

 



Beneficis per a les empreses 

 

Noves idees: la inquietud, motivació i coneixements tècnics dels futurs professionals 

poden portar nous aires i idees per a l’empresa.  

 

Estalvi econòmic: si un practicant és competent, pot desenvolupar la seva carrera en 

l’organització i ingressar com a treballador, fent que disminueixin els costos de buscar 

personal i s’estalviï temps en el procés de selecció. 

 

Evitar la intuïció per seleccionar: al tenir a una persona en pràctiques treballant es 

poden observar les seves capacitats. És un període de prova en el que es comprova la 

seva vàlua per a l’organització. 

 

Visió externa: A més de aportar noves idees, també pot aportar altre tipus 

d’observacions, ja que no té la influencia de l’organització. 

 

Capital social i nous talents: Serveix per a generar un capital d’impacte en la societat, ja 

que se li dona la oportunitat i possibilitat de coneixement a persones del seu entorn.  
 

 

 
 

 Beneficis per als alumnes 

 

Desenvolupament professional: després d’aprendre i adquirir teories, s’enfronten al 

món real, i a les seves exigències .  

Consolidació de les competències: posen en pràctica allò après, amb la qual cosa ho 

internalitzen.  

Millora del currículum: Avui en dia les empreses els demanen formació i experiència 

professional. 

Networking: La oportunitat de conèixer a altres persones i fer contactes en un entorn 

professional. 

Visió: Tenen la oportunitat de demostrar la seva vàlua, les seves actituds i aptituds per 

al món empresarial.  

 

  



QUINES SÓN LES FORMACIONS 

DELS NOSTRES ALUMNES? 

 

 
Docència per a la formació professional per a l’ocupació 

 

Gestió integrada de Recursos Humans 

 

Gestió Comercial de Vendes 

 

Activitats de Gestió Administrativa 

 

Creació i Gestió de Microempreses  



DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 

 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 (mínim Batxillerat o Grau superior), que certifica com a 

formador per a Formador de formadors; Formador ocupacional; Formador de formació no 

reglada; Formador per a l’ocupació.  

La seva durada és de 380 hores 

 

Raó 

Les persones que es dediquen o volen dedicar-se a la docència per adults, han de complir 

almenys un d’aquests requisits: 

 Tenir el CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica), avui dia és el Màster de Professorat. 

 Acreditar més de 600 hores com a formador en els últims 10 anys 

 Tenir el Certificat de Professionalitat en Docència de la formació professional per a 

l’ocupació.  

 

Competències adquirides 

Programació didàctica:  Programar accions formatives adequant-les a les característiques i 

condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral.  

Material didàctic:  Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos 

didàctics per al desenvolupament de continguts formatius, tan format 

paper com digital. 

Impartició:  Impartir accions formatives utilitzant les tècniques, estratègies i 

recursos didàctics adequats.  

Tutorització:  Saber tutoritzar les accions formatives, adequant-se a les 

característiques i perfils dels destinataris. 

Avaluació:  Avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les accions 

formatives, així com avaluacions inicials, de procés i finals.  

Orientació: Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la 

formació professional per a l’ocupació. 

 

Pràctiques no laborals 

Per poder obtenir el títol, els alumnes han de realitzar 40 hores de pràctiques no laborals a 

empreses privades, realitzant almenys una de les competències abans citades.  

Inici 06/05/2017, a raó de de 6h / dia 

 



GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS 

 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 (mínim Batxillerat o Grau superior), que certifica 

com a Tècnic en Recursos Humans; Administratiu de personal; Gestor de nòmines. 

La seva durada és de 790 hores 

 

Raó 

Les persones que es dediquen o volen dedicar-se al departament de Recursos Humans, 

i necessiten una especialització que els capaciti com a Tècnics. 

 

Competències adquirides 

- Gestió i control administratiu de RRHH 

o Contractació laboral; Càlcul de prestacions de la Seguretat Social; 

Retribucions Salarials, Cotització i Recaudació; Aplicacions Informàtiques 

d’Administració de RRHH 

- Selecció, formació i desenvolupament de RRHH 

- Administrar sistemes d’informació i arxiu 

- Manegar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i documentació 

 

Pràctiques no laborals 

Per poder obtenir el títol, els alumnes han de realitzar 120 hores de pràctiques no 

laborals a empreses privades, realitzant almenys una de les competències abans citades.  

Inici 06/09/2017, a raó de de 6h / dia 



GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES 

 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 (mínim Batxillerat o Grau superior), que certifica 

com a Tècnic Comercial; Delegat comercial; Supervisor de telemàrqueting; Cap de 

vendes. 

La seva durada és de 610 hores 

Raó 

La gestió comercial ha evolucionat vertiginosament en els últims anys, i aquest fet obliga 

a les persones a actualitzar-se i adaptar-se al món digital. 

 

Competències adquirides 

- Dominar l’organització comercial  

o Direcció i estratègies de l’activitat i intermediació comercial. 

o Gestió econòmic-financera bàsica de l’activitat de vendes i intermediació 

comercial. 

- Gestionar la força de vendes i equips comercials 

- Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de 

comercialització 

o Organització de processos de venda 

o Tècniques de venda 

o Venda online (xarxes socials, e-commerce) 

- Organitzar i controlar les accions promocionals ens espais comercials 

- Comunicar-se en anglès professional per activitats comercials.  

Pràctiques no laborals 

Per poder obtenir el títol, els alumnes han de realitzar 80 hores de pràctiques no laborals a 

empreses privades, realitzant almenys una de les competències abans citades.  

Inici 17/07/2017, a raó de 6h / dia 



ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Certificat de Professionalitat de nivell 2 (mínim ESO o Grau mig), que certifica com a 

Administratiu; Auxiliar Administratiu. 

La seva durada és de 880 hores 

 

Raó 

Les persones que tenen experiència com administratius però volen especialitzar-se; les 

persones que volen entrar a l’Administració Pública.  

 

Competències adquirides 

- Dominar les aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació de la 

documentació 

- Realitzar les gestions administratives del procés comercial 

- Realitzar les gestions administratives de tresoreria 

- Efectuar les activitats de recolzament administratiu a Recursos Humans 

- Realitzar registres comptables 

- Introduir dades i textos en terminals informàtiques en condicions de seguretat, 

qualitat i eficiència 

- Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic 

 

Pràctiques no laborals 

Per poder obtenir el títol, els alumnes han de realitzar 80 hores de pràctiques no laborals 

a empreses privades, realitzant almenys una de les competències abans citades.  

Inici 09/10/2017 a raó de de 8h / dia 

 

 



CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 (mínim Batxillerat o Grau superior), que et capacita per 

a desenvolupar tota l’activitat empresarial.  

La seva durada és de 520 hores 

 

Raó 

Les persones que volen emprendre necessiten adquirir uns fonaments bàsics de gestió 

empresarial, per a poder començar l’activitat amb garanties, així com les persones 

treballadores que tenen càrrecs de responsabilitat dins de l’empresa.  

 

Competències adquirides 

- Planificar iniciatives i activitats empresarials 

o Actitud i oportunitats de negoci 

o Projecte i viabilitat del negoci 

o Màrqueting i pla de negoci 

- Dirigir i controlar l’activitat empresarial diària i els recursos  

- Comercialitzar productes i serveis 

- Realitzar les gestions administratives i econòmic-financeres 

o Posada en marxa i finançament 

o Gestió comptable, fiscal i laboral 

- Gestió de la prevenció de riscos laborals 

 

Pràctiques no laborals 

Per poder obtenir el títol, els alumnes han de realitzar 40 hores de pràctiques no laborals a 

empreses privades, realitzant almenys una de les competències abans citades.  

Inici 01/06/2017, a raó de  6h / dia 

  



 
 

DADES NECESSÀRIES PER LA COMPLEMENTACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES PER A CURSOS SUBVENCIONATS 

PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 

 

 

Nom empresa/NIF: 

 

 

Domicili social (adreça, localitat i CP): 

 

 

Adreça on es realitzaran les pràctiques (adreça, localitat i CP): 

 

 

Nom/Telèfon/Fax/ e-mail de la persona de contacte 

 

 

CNAE (en el cas de no conèixer, especifiqueu l’activitat de l’empresa): 

 

 

Representant legal de l’empresa (nom, càrrec i DNI): 

Persona que ha de signar el conveni 

 

 

  

 SERVEI DE FORMACIÓ Cod.: FR-SF-04 

DADES EMPRESES PRÀCTIQUES 
Rev.:5-JUN-14 

Pàg.: 9 de 11 



 

Pot adreçar aquest imprès de sol·licitud al següent número de fax: 972 410268 o per e-
mail: eporcuna@autoocupacio.org o mplanella@autoocupacio.org 

Telèfon: 972 410150 – 972 411173 – 665 273 051  

 

  

 

 

Ens interessa: 

 

Noi              Noia               Indiferent    

 

Edat concreta:                  Indiferent    

 

Català imprescindible               Indiferent    

 

Requisits mínims: 

 

Horari pràctiques:  

 

Tasques que desenvoluparà l’alumne dins de l’empresa: 
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