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Accions formatives

59

És el teu moment!

Places de formació

1000
Prop de 

Hores de formació

14000
+ de 



És el teu moment!



Tens tot a favor per a
formar-te
Oferta de formació
professionalitzazora sense precedents

A mida de les teves
necessitats
Diversitat d'especialitats i modalitats
formatives

És el teu moment!



Joves sense
titulació ESO

 

Persones que
volen aprofundir

en el món TIC

Joves que volen
fer-se un lloc
professional

 

Professionals
que busquen
una titulació

oficial

Professionals
que necessiten

un reskilling
 

Formació Professional per
l'Ocupació

F P
O



Qualificació Professional
Formació Professionalitzadora que
permet obtenir una titulació oficial

Reskilling
Treu tot el profit al teu talent
professional

Pràctiques en empresa

Sectors professionals
17 Certificats de Professionalitat de 7
famílies Professionals diferents

Certificats de Professionalitat P

Pràctiques laborals no professionals
per a que demostris tot el teu potencial
i et formis en un entorn real de feina

C



Formació Professional per l'OcupacióF P O
Certificats de Professionalitat

Comerç i màrqueting
Activitats auxiliars de comerç
Activitats de venda
Màrqueting i comunicació
Comerç internacional

Administració i gestió
Operacions auxiliars de serveis
administratius
Enregistrament i tractament de dades i
documents
Gestió comptable i auditoria
Gestió Integrada de RRHH

Atenció a la dependència
Atenció sociosanitària en institucions
Atenció sociosanitària en el domicili
Gestió de trucades de teleassitència

Informàtica i comunicacions
Confecció i publicació de pàgines web
Desenvolupament d'aplicacions amb
tecnologia web

Restauració
Operacions bàsiques de restaurant i bar-
2 edicions

Electricitat i electrònica
Muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions en edificis

Manteniment de vehicles
Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics
de vehicles



Learning by doing
Metodologia amb empresa
simulada

Innovació
Formació pràctica i transversal

Transnacionalidad

Inserció laboral
Alts nivells d'incorporació al mercat
laboral

Simulació d'Empreses amb
Finalitats EDucatives

S
F

Certificat de Professionalitat d'Activitats de
Gestió Administrativa

Les empreses simulades del programa
treballen en Xarxa de forma
internacional

E
ED



Formació + contracte

Accions formatives adreçades a persones
empadronades als barris ubicats a les
zones del Sud i del Ripoll

Especialitats
AUXILIAR DE SERVEIS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
AGENTS TIC PER L'ACOMPANYAMENT A LA
TRAMITACIÓ DIGITAL



#SbdTalentJove
Prepara el teu futur

Enlaira't
Programa per a Joves d'entre 16 i 29 anys inscrits/tes
a Garantia Juvenil
Pràctiques professionals i acompanyament a la
inserció

Especialitats
Restauració (cuina i sala)
Community manager



Programes de Formació
i Inserció

Formació en un àmbit professional per a
joves entre 16 i 21 anys sense titulació en
ESO + suport per a la realització de les
Proves d'Accés als Cicles Formatius de
Grau Mitjà i l’accés a un Centre de
Formació d’Adults per treure’s el
Graduat en Secundària

Quin futur tries?

Especialitats
AUXILIAR D'HOTELERIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 
AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC 
AUXILIAR DE PASTISSERIA I FORNERIA 

P F
I



elearning
Formació flexible per a professionals
que vulguin ampliar les seves
competències professionals i laborals

No calen requisits previs d'inscripció

Un món de possibilitats

Acompanyament
Seguiment pedagògic i tècnic

Formació 100% on line

Més de 170 especialitats formatives 

elearnig

Oberta

Ministerio de Edcuación y Formació Profesional



Què necessites per fer el salt digital?

Avança'TIC

Iniciar-te

Alfabetització digital- presencial
Entrenament OnLine Direct amb equip
docent connectat
Càpsules TIC a les biblios- presencial

Actualitzar-te

Xarxes Socials i Professionals
Impressió 3D
Eines de productivitat 2.0

Especialitzar-te

Microsoft Office 365
Anàlisi de dades amb PowerBI
JavaScript

Acreditar-te

Bàsic
Mitjà
Avançat

Formació TIC presencial i  on line per a tothom

Entrenament digital Estigues al dia!

Perfils TIC Preparació prova ACTIC



És el teu moment!

Tota la informació i + 

vaporllonch.cat

https://www.vaporllonch.cat/
https://twitter.com/treballempresa
https://www.facebook.com/sbdtreballempresa
https://www.instagram.com/sbdtreballempresa/
https://www.linkedin.com/company/vapor-llonch-promoci%C3%B3-econ%C3%B2mica-de-sabadell/mycompany/
https://www.youtube.com/user/vaporllonchsabadell


#FORMACIÓMOLINS2022 

 


