PROPOSTES FORMATIVES I JUSTIFICACIÓ SECTORIAL

1. D’acord s’indica en el PLEC DE CONDICIONS GENERALS PER A LA
HOMOLOGACIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS DOCENTS
PROGRAMA PICE. ANY 2018 fem relació de les àrees temàtiques per
realitzar propostes formatives per l’execució del Programa PICE.
2. El marc de propostes estan emmarcades en 65 hores de formació troncal
i 30/60/90/120 hores en formació específica.
3. Tota la relació es mantindrà oberta durant l’any 2018 i està basada en les
propostes executades en els anys anteriors.
•

Competències bàsiques.

Competències bàsiques (100h.).
En un primer moment, des de Cambra Manresa ens trobem amb un alt percentatge de
beneficiaris de Garantia Juvenil sense estudis d’ESO finalitzats fa més de dos anys i
amb algun acostament laboral però sense especificació concreta. Per a aquest grup
dissenyem una proposta transversal de competències bàsiques per iniciar algun
acostament esporàdic al mon laboral o que serveixi per a la seva tornada al món
acadèmic.
•

Certificat professionalitat.

Operacions bàsiques de restaurant i bar (90h). Aprovisionament i magatzematge
d’aliments i begudes en el bar (30h. UF0060). Preparació i servei de begudes i
menjars ràpids en el bar (90h. UF0061).
•

Certificat professionalitat.

Muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics béns d’equip i
màquines industrials (90h. UF0459).
•

Nínxol d’ocupació.

Comerç. Qualitat en el servei i atenció al client en el Comerç (60h.).
Les campanyes de Nadal solen ser èxit a Catalunya i al territori nacional marcant una
alta ocupació. Per aquest motiu hem dissenyat un programa de nínxol d’ocupació que
s’ajusta a l’atenció al client per millorar la seva qualitat de servei amb la vista posada a

la inserció estacional de campanya de Nadal i amb la possibilitat que aquesta inserció
s’allargui a la campanya de rebaixes.
•

Nínxol d’ocupació.

Soldadura (60h.).
El caràcter industrial de la nostra comarca, com es comenta en l’estudi, és la base del
disseny d’aquesta acció formativa pensada per a la col·laboració amb la indústria
auxiliar del metall com és la soldadura en petits tallers subcontractistes de grans
empreses del territori. En aquesta formació es treballen diverses modalitats de
soldadura per ampliar la capacitació del jove.
•

Nínxol d’ocupació.

Pneumàtica i hidràulica (60h.).
La comarca del Bages destaca pel seu caràcter industrial vinculada a la transformació
metàl·lica en totes les seves variants i formada per una gran tipologia d’empresa, des
de multinacionals a petits tallers subcontractistes. En aquest marc dissenyem aquest
programa vinculat al manteniment electromecànic industrial com a aposta sectorial.
•

Nínxol d’ocupació.

Electricitat (60h.).
Enfocat a la contractació en empreses de manteniment industrial.
•

Nínxol d’ocupació.

Horticultura ecològica (60h.).
Proposta de formació de joves en coneixements agraris bàsics per gestionar espais
agraris per a productes ecològics. Aquest programa també vol complementar-se amb
l’acostament dels joves a vinyers de la nostra comarca que compta amb una
denominació d’origen DO Pla de Bages.
•

Nínxol d'ocupació.

Construcció i reformes (120h.).
Proposta per formar en un àmbit bàsic en matèria de construcció i reforma per enfocar
la contractació en empreses de de el sector. Inclou formació relativa a construcció
bàsica, electricitat bàsica i carnet de carretó elevador frontal/retràctil i transpaleta.

•

Nínxol d'ocupació.

Logística (60h.).
Principals conceptes de l'àmbit logístic. La zona compta amb la instal·lació d'un
important operador logístic i es valora aquest factor en el disseny d'aquesta acció. La
formació inclou el carretó elevador frontal/retràctil i transpaleta.
•

Nínxol d’ocupació.

Aigua, climatització i gas (90h.).
Proposta en enfocada a la formació de coneixements bàsics per realitzar instal·lacions
d’aigua (sanejament i desguassos), posada en marxa de calefacció i manteniment i
iniciació en instal·lació de gas. La necessitat d’aprenents en el sector és una de les
demandes del sector i al mateix temps, aquest mateix, realitzar la formació de carnets
oficials d’instal·lador que pot ser un incentiu per al pla de carrera professional per a un
col·lectiu de joves.

