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Formació Competencial

	 Aquest	 any	 2017	 hem	 ofertat	 tres	
cursos	 de	 formació	 ocupacional	 dins	 el	
marc	 del	 Punt	 Formatiu	 Incorpora	 de	
l’Obra	Social	de	“la	Caixa”.	
												
												1.	La	primera	actuació	formativa	ha	
estat	el	curs	“d’Auxiliar de Logística”,	el	
qual	es	va	iniciar	al	mes	de	febrer	amb	la	
inscripció	de	15	alumnes.	La	 formació	va	
finalitzar	al	mes	de	juliol	amb	l’assoliment	
de	 nous	 conei-xements,	 habilitats	 i	 tèc-
niques	 especialitzades,	 al	 mateix	 temps	
que	van	obtenir	el	Carnet de Carretoner 
que	els	acredita	per	a	treballar	dins	el	sec-
tor	logístic.	
												Comptabilitzem	un	total	de	8 in-
sercions dins el mercat laboral, 5 de 
les quals en les mateixes empreses en 
les que els beneficiaris van realitzar les 
pràctiques.	
Han	 finalitzat	 la	 formació	 amb	 les	 com-
petències	i	l’aprenentatge	en	la	conducció	
de	carretons	elevadors	frontals	i	retràctils;	
destaquem	que	han	assolit	més	recursos	i	
eines	dins	l’àmbit	personal	que	poden	op-	

	
	

	
	

	

timitzar	els	resultats	del	seu	èxit	en	relació	
a	la	inserció	professional	i	en	la	fidelització		
dels	seus	contractes	laborals.	Aquesta	ac-
ció	s’ha	realitzat	dins	el	context	de	forma-
ció	a	mida.	L’empresa	Coral Transports & 
Stocks,	SL,	ha	impartit	els	continguts	tèc-
nics	per	a	la	impartició	de	les	pràctiques.
Un	53%	dels	alumnes	que	han	fet	 la	 for-
mació	han	aconseguit	feina	i	han	allargat	
la	relació	laboral	amb	l’empresa.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2.	Al	mes	de	maig	vam	iniciar	el	
curs	de	“Operari Indústria Alimentària-
Magatzem”,	 el	 qual	 va	 finalitzar	 al	 mes	
de	 juny	 amb	 17	 alumnes	 acreditats	 amb	
el	 carnet	 de	 Manipulació	 d’Aliments,	 la	
formació	va	fina-litzar	amb	10 insercions 
laborals.	L’objectiu	principal	d’aquesta	ini-
ciativa	és	fomentar	la	reinserció	laboral	de	
les	 persones	 amb	 risc	 d’exclusió	 social,	 a	
través	de	la	formació	i	les	pràctiques	amb	
empreses	del	sector	de	l’alimentació.
Així	doncs,	dels	alumnes	que	han	partici-
pat	 en	 el	 curs,	 el	 50%	 han	 estat	 inserits	
laboralment,	 sent	 aquest	 un	 dels	 sectors	
més	potents	al	Penedès	i	es	vol	potenciar	
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la	formació	a	través	d’aquests	cursos.
	 	 	 3.	 El	 curs	 “d’Auxiliar de Neteja Po-
livalent: industrial, oficines i vidres”	 va	
començar	al	mes	de	setembre	i	va	acabar	
a	finals	de	desembre	de	2017.	
Va	 comptar	 amb	 la	 participació	 de	 16	
alumnes	 i	 amb	 7 insercions laborals.	
El	 curs	 és	 destinat	 a	 les	 persones	 en	 risc	
d’exclusió	 social	 i	 discapacitat	 que	 es	
vulguin	 especialitzar	 en	 el	 l’àmbit	 de	 la	
neteja.	 L’objectiu	 d’aquest	 curs	 és	 asso-
lir	 coneixements	 generals	 del	 sector,	 així	
com	 els	 productes	 químics	 i	 maquinària	
específica	per	a	la	feina.	Els	cursos	també	
treballen	altres	aspectes	 transversals	com	

l’autoconeixement,	l’autoestima	i	la	segu-
retat	personal,	les	relacions	interpersonals	
i	el	treball	en	equip	o	la	gestió	del	temps,	
la	resolució	de	conflictes	i	 la	responsabili-
tat.	El	contingut	del	curs	inclou	pràctiques	
no	laborals	en	empreses.	
	 El	 curs	 ha	 comptat	 amb	 la	
col·laboració	de	 les	empreses:	Micronatu-
ral,	SL,	Fundació	Més	i	Més,	BC	Nonwovers	
SL,	Akzo	Nobel	Packaging,	Nuk	Decor,	Car-
niar	Mojó	SA,	Rafael	Hinojosa	SA,	Onduno-
va	SL,	Bombons	Cudié	SA,	Vivers	Torrents	
SL.	Com		tots	els	cursos	que	s’imparteixen	
des	de	la	Fundació,	la	principal	prioritat	és	
la	inserció	laboral	d’aquest	col·lectiu.
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FORMACIÓ EN XIFRES

48 alumnes

26 empreses

25 insercions 
laborals

El 2017 la Fundació va fer un acte especial de final de curs amb l’entrega dels diplomes.



Hem portat a 
terme l’entrega 
de diplomes 
i visites a 
diferents 
empreses
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El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, va ser present a 
l’acte d’entrega de diplomes als alumnes, durant el qual es va fer una distinció també a les empreses que van 
col·laborar amb les pràctiques de l’oferta formativa de la Fundació. 


