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3.1 INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA 
DEL PLA D’ACCIÓ
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D’acord amb el reconeixement realitzat pels tècnics de la nostra empresa, es consideren un 

conjunt de característiques en relació a la projecció econòmica dels municipis, així com de les 

necessitats formatives de l’Anoia Sud, algunes de les quals considerem que s’hi ha d’incidir. És 

sobre aquestes darreres que cal actuar per tal de corregir-ne el sentit amb l’objecte de reforçar 

el seu impacte positiu en el desenvolupament econòmic dels diferents municipis d’aquesta zona 

territorial.

A continuació, doncs, es desenvolupa un programa d’actuacions on es descriuen i es defineixen 

els àmbits i les conseqüents accions que cal dur a terme per millorar el funcionament actual de 

la dinàmica formativa, i conseqüentment, de la promoció econòmica de l’Anoia Sud i dels seus 

municipis; en definitiva, de tot el seu teixit econòmic.

En síntesi, l’objectiu d’aquestes propostes descansa en l’optimització dels recursos de l’Anoia

Sud, que permetin millorar el seu nivell de competitivitat dins l’estructura econòmica de la 

comarca, tant pel que fa als seus habitants, com per la seva projecció exterior .

3.1 INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA 
DEL PLA D’ACCIÓ
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El resultat final que es busca descansa en conèixer la formació que els ens locals han de 

procurar programar com a base pel desenvolupament del teixit econòmic dels diferents 

municipis de l’Anoia Sud. 

Els municipis que s’han associat i han creat la Xarxa TET (transició escola-treball) de l’Anoia

Sud són les poblacions de: Cabrera d’Anoia, Capellades, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera, 

La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt i Vallbona d’Anoia. Aquesta xarxa té com a 

objectiu posar en funcionament els instruments educatius adequats per tal de facilitar la inserció

laboral dels joves un cop acaben els seus estudis.

3.1 INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA 
DEL PLA D’ACCIÓ
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En relació als àmbits de treball sobre els que cal treballar per potenciar l’activitat formativa i el 

desenvolupament econòmic, es proposen els següents àmbits:

1. Eines de desenvolupament i millora curricular: Es tracta d’un primer àmbit que fa 

referència a tots aquells instruments formatius orientats a mantenir, refrescar i millorar les 

competències formatives de la població activa de l’Anoia Sud.

2. La incentivació de la formació professional és el segon àmbit d’acció proposat. En ell s’hi 

proposen aquelles actuacions dirigides a promoure la formació professional com a eix de 

foment del desenvolupament competitiu del teixit humà de la comarca, permetent també la 

promoció de joves talents amb un ampli coneixement pràctic i tècnic.

3. Desenvolupament de l’activitat emprenedora a l’A noia Sud: En aquest tercer àmbit, es 

proposen aquelles accions orientades a fomentar l’emprenedoria, com a àmbit prioritari en la 

creació i foment de noves iniciatives econòmiques de l’Anoia Sud. En aquest tercer àmbit, s’hi 

inclouen totes aquelles actuacions orientades a crear un teixit econòmic adaptat als 

requeriments cada vegada més competitius del mercat.

3.1.1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS
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4. Fomentar polítiques formatives en relació al sect or assistencial. Donada la importància 

que cada vegada més tenen els projectes assistencials, i donada la sensibilitat d’alguns 

programes dins aquesta matèria a l’Anoia Sud, s’entén que el foment de polítiques formatives 

en relació al sector assistencial seran una de les bases per promoure l’oferta formativa en 

aquest nou camp.

5. El desenvolupament competitiu del teixit comerci al és el cinquè àmbit d’acció proposat. 

En aquest sentit, s’hi proposen totes aquelles actuacions orientades a fomentar la 

sensibilització i participació del comerciant en la projecció i millora del dinamisme comercial 

dels municipis, així com d’un programa de formació a mida pel col·lectiu de comerciants i 

professionals dels serveis.

6. Fomentar la formació en actius estratègics. De les diferents entrevistes realitzades, 

queda ben palesa la creació i desenvolupament de nous motors econòmics. Precisament 

aquests es convertiran en l’actiu més estratègic de l’Anoia Sud, i com a tal, la formació ha 

d’anar molt lligada a fomentar actius que sens dubte portaran resultats molt notoris per a la 

millora productiva de la comarca.

3.1.1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (9)

OBJECTIU 1:

EINES DE DESENVOLUPAMENT I MILLORA CURRICULAR:

o Fomentar la realització d’activitats formatives que contribueixin a generar un major 

coneixement d’aquelles eines que permetin adaptar als treballadors de les empreses i la 

població en general, als nous requeriments competitius del mercat, al mateix temps que 

adaptades als actius estratègics de la comarca.

o Fomentar la idea d’una comarca que procura “refrescar i ampliar” els coneixements de la 

població en general, a efectes de fer més competitiu el capital humà a l’Anoia Sud.

o Fomentar la formació en aquelles tasques complementàries i de suport a la gestió

operativa dels negocis, que permetin fer més dinàmics i competitius els negocis i les 

empreses en general.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS
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OBJECTIU 2:

INCENTIVACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:

o Fomentar la sensibilització en relació a la formació professional mitjançant eines i instruments 

de desenvolupament formatiu.

o Fomentar la realització de campanyes de sensibilització, informació i comunicació en relació

a la importància de la formació professional en el context empresarial actual.

o Fomentar activitats formatives que suposin un pas previ a la realització d’actuacions de 

caràcter professional.

o Impulsar cursos introductoris en relació a la formació professional que s’ofereix en l’entorn 

territorial de referència, i en relació a les mancances o dèficits detectats per les empreses 

dins l’estudi que s’ha realitzat.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS
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OBJECTIU 3:

DESENVOLUPAMENT  DE  L’ACTIVITAT EMPRENEDORA A L’AN OIA SUD:

o Impulsar la formació en emprenedoria amb especial atenció als equipaments i projectes 

singulars de desenvolupament econòmic de la comarca, amb la finalitat que actuïn com a 

motors de dinamització econòmic de l’Anoia Sud.

o Fomentar la creació de noves activitats econòmiques mitjançant el foment de l’esperit 

emprenedor dels habitants dels diferents municipis, i incrementar l’interès i la motivació de les 

persones per crear les seves pròpies iniciatives empresarials.

o Impulsar instruments de motivació i foment de l’activitat emprenedora als municipis de l’Anoia

Sud.

o Promoure la realització de xarxes de networking i emprenedoria entre les diferents activitats 

econòmiques de nova creació a l’Anoia Sud.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (12)

OBJECTIU 4:

POLÍTIQUES FORMATIVES EN RELACIÓ AL SECTOR ASSISTENC IAL:

o Impulsar activitats formatives lligades al món assistencial amb una clara atenció a la nova Llei 

de Dependència.

o Promoure activitats formatives de caràcter social que permetin posar en valor els diferents 

recursos de la comarca dirigits a promoure l’assistència a les famílies.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS
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OBJECTIU 5:

DESENVOLUPAMENT COMPETITIU  DEL TEIXIT COMERCIAL

o Sensibilitzar al col·lectiu de comerciants sobre la importància de realitzar activitats 

formatives que permetin generar un major atractiu del comerç, i en definitiva, dels vuit 

municipis de l’Anoia Sud.

o Aportar als comerciants i als comerços en general, instruments per a la millora competitiva 

dels seus establiments, que permetin dinamitzar l’activitat comercial i econòmica dels 

municipis (proposta concreta d’un programa de formació dels comerços i serveis de l’Anoia

Sud).

o Fomentar la creació d’un programa anual de formació a comerços així com d’assistència 

tècnica individualitzada a aquest teixit comercial de la comarca que els permeti definir eines 

personalitzades per a la millora en el rendiment dels seus negocis.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS
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OBJECTIU 6:

FOMENT DE LA FORMACIÓ EN ACTIUS ESTRATÈGICS SINGULAR S:

o Promoure programes formatius en aquells camps que resultin estratègics per al 

desenvolupament econòmic de la comarca.

o Impulsar la creació d’activitats formatives lligades als nous motors de creixement i de 

generació de riquesa de la comarca que es puguin desenvolupar en els propers anys.

o Transmetre els coneixements vinculats als motors de la comarca, a aquells col·lectius que 

vulguin adquirir una formació tècnica i pràctica lligada al desenvolupament econòmic 

comarcal.

3.1.2 OBJECTIUS 
ESPECÍFICS
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FOMENT D’ACTIVITATS FORMATIVES A 
L’ANOIA SUD

3.1.3 VISIÓ GRÀFICA

Desenvolupament del 
teixit de trama urbana

Desenvolupament de 
l’emprenedoria

Actius estratègics

Millora curricular i 
transversal

Formació professional

Sector assistencial
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3. PLA D’ACCIÓ:

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: IMPULS I ELABORACIÓ DE CURRÍCULUMS I TALLERS DE CERC A DE FEINA AIXÍ
COM D’HABILITATS I DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Millorar les habilitats dels treballadors tant en la recerca de nous llocs de treball com 
en les seves habilitats laborals.

DESCRIPCIÓ

A través de la realització de cursos de formació específica, aquesta acció pretén que 
les persones que es troben en situació de cerca de feina coneguin les diferents 
estratègies per a accedir a llocs de treball; així com la millora de les seves pròpies 
habilitats, concentrant-se en aquelles que li permetran optar a nous llocs de treball.

Àmbit 1: recerca d’ocupació. En aquest àmbit, caldria plantejar tallers interactius a 
fi que els participants coneguin les tècniques i estratègies més adients per a 
confeccionar i enviar currículums i presentar-se a entrevistes.
• Taller: “Com fer un currículum”
• Taller: “Cercant feina: Internet i altres mitjans”
• Taller: “Com afronto una entrevista de feina? Roba, aspecte i llenguatge”

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Millora general de les condicions d’ocupabilitat i eficiència empresarial a nivell 
supramunicipal.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Millora de les aptituds i capacitats de desenvolupament laboral. Adaptació als 
requeriments competitius del mercat.

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: IMPULS I ELABORACIÓ DE CURRÍCULUMS I TALLERS DE CERC A DE FEINA AIXÍ
COM D’HABILITATS I DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Millorar les habilitats dels treballadors tant en la recerca de nous llocs de treball com 
en les seves habilitats laborals.

DESCRIPCIÓ

Àmbit 2: millora de les habilitats personals . En aquest segon àmbit, es pretén que 
els estudiants obtinguin nous coneixements orientats a les necessitats específiques 
del mercat. En aquest sentit, les principals necessitats que caldria cobrir tenen relació
amb formació específica en aquests àmbits:

• Tècniques de venda
• Manipulació d’eines mecàniques
• Curs de manipulador alimentari
• Tècnic de tancaments metàl·lics
• Instal·lació d’energies renovables
• Tècnic en control de qualitat
• Cuiner
• Dependent de comerç

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Millora general de les condicions d’ocupabilitat i eficiència empresarial a nivell 
supramunicipal.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Millora de les aptituds i capacitats de desenvolupament laboral. Adaptació als 
requeriments competitius del mercat.

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: FORMACIÓ LLIGADA A LA REALITZACIÓ D’IDIOMES I LLENGÜES  ADAPTADES 
ALS ACTIUS ESTRATÈGICS DE LA COMARCA 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Millorar les capacitats de relacions públiques entre les empreses i obrir mercats vers 
els diferents col·lectius estratègics presents en la comarca.

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció pretén que les empreses i persones incrementin el seu valor afegit. La 
formació en idiomes s’ha confirmat com una necessitat de les empreses, pel qual es 
considera que, a través de la realització de cursos d’idiomes, es faciliti la possibilitat 
d’obrir nous mercats estratègics, entrar en contacte amb les oportunitats presents en 
l’entorn internacional, així com millorar les condicions d’ocupabilitat de nous 
col·lectius.

• Anglès: First, Intermediate, business...

• Francès A1, A2, “pour la profession”...

• Alemany comercial i de gestió...

• Català bàsic i intermig: nivells A, B i C

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Millora general de les condicions d’ocupabilitat i eficiència empresarial a nivell 
supramunicipal.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Millora de les aptituds i capacitats de desenvolupament laboral. Adaptació als 
requeriments competitius del mercat.

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: FORMACIÓ LLIGADA A TRANSFERÈNCIA CURRICULAR LLIGADA A NOVES 
TECNOLOGIES MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE CURSOS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incrementar la productivitat dels negocis a través de la difusió de les noves 
tecnologies entre els diferents col·lectius.

DESCRIPCIÓ

A través de la realització de cursos de formació en noves tecnologies, aquesta acció
pretén fomentar l’ús de l’ofimàtica en el dia a dia de les empreses i les persones, 
millorant així la gestió i la qualitat del treball. Tenint en compte l’avantatge econòmic 
que representen, en aquest àmbit s’hauria d’incentivar, també l’ús d’eines de 
programari lliure.

• Taller d’Informàtica inicial . Orientada a persones que desconeixen les 
funcionalitats bàsiques dels ordinadors i la informàtica en general.
• Taller d’Ofimàtica, per a millorar les habilitats en tractament de textos, 
presentacions i fulls de càlcul. 
• Taller sobre l’ús del correu electrònic .
• Taller sobre Bases de dades: Amb l’objectiu de donar a conèixer les eines més 
potents per a la gestió d’actius empresarials a través de les bases de dades, com 
SAP.
• Tallers especialitzats : disseny i modelatge en 3D, CAD, Contaplus, photoshop... 

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Millora general de les condicions d’ocupabilitat i eficiència empresarial a nivell 
supramunicipal.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Millora de les aptituds i capacitats de desenvolupament laboral. Adaptació als 
requeriments competitius del mercat.

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: CURSOS I PROGRAMES FORMATIUS ESPECÍFICS PER A TASQU ES 
COMPLEMENTÀRIES I DE SUPORT A LA GESTIÓ OPERATIVA DE LS NEGOCIS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar la qualificació necessària per gestionar ocupacions d’acord amb les 
necessitats del mercat de treball.

DESCRIPCIÓ

A través de la realització de cursos de formació en noves tecnologies, aquesta acció
pretén fomentar els coneixements multidisciplinaris que millorin les condicions 
d’incorporació laboral dels nous treballadors a les empreses.

Amb aquest objectiu, es proposen un seguit de cursos específics relacionats amb les 
necessitats formatives. 

• Curs de manipulador d’aliments.
• Activitats formatives en relació al personal de neteja.
• Cursos especialitzats en seguretat i accés a instal·lacions de treball.
• Curs de primers auxilis.
• Formació preventiva en riscos laborals: Curs bàsic de prevenció de riscos laborals, 
Introducció a la Seguretat i Salut, Introducció als riscos Higiènics i Introducció als 
riscos psicosocials.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud i empreses de la zona.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Millora general de les condicions d’ocupabilitat i eficiència empresarial a nivell 
supramunicipal.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Millora de les aptituds i capacitats de desenvolupament laboral. Adaptació als 
requeriments  i exigències competitives del mercat.

3.2 MILLORA CURRICULAR I 
TRANSVERSAL
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3. PLA D’ACCIÓ:

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: SENSIBILITZACIÓ EN RELACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar la qualificació necessària per gestionar ocupacions d’acord amb les 
necessitats del mercat de treball.

DESCRIPCIÓ

En primer lloc, es proposa una campanya de sensibilització amb l’objectiu de difondre 
les necessitats del mercat de treball, fent especial incís a l’elevat nivell de demanda 
actual de persones formades en l’àmbit tècnic per part de les empreses de l’Anoia
Sud. En aquest sentit, l’oferta de formació professional existent disposa de múltiples 
cursos, però els joves que s’incorporen al mercat laboral solen no optar per formats 
formatius que no encaixen plenament amb les necessitats de les empreses, pel qual 
es produeix una divergència entre l’oferta i la demanda laboral. Així, es proposa un 
seguit de xerrades orientades a difondre l’oferta formativa de la formació professional.

Xerrades informatives en relació a la formació profes sional (FP) com a 
instrument de desenvolupament formatiu:
• Què són i què ofereixen els cicles formatius de grau superior?
• Conferències sobre l’oferta formativa relativa a la FP existent.
• Taula rodona amb empresaris de la comarca: “La FP, un valor en alça”
• “Sortides professionals i oportunitats laborals de la FP”

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Obtenir llocs de treball de caràcter tècnic i específic dins l’Anoia Sud.

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: SENSIBILITZACIÓ EN RELACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar la qualificació necessària per gestionar ocupacions d’acord amb les 
necessitats del mercat de treball.

DESCRIPCIÓ

En la mateixa línia, es proposa una campanya de sensibilització respecte de les 
possibilitats i els avantatges que ofereix la formació professional en el moment de la 
incorporació al mercat laboral, tant des del punt de vista dels joves com de persones 
que volen actualitzar els seus coneixements.

Campanya comercial “FP, tot un món de possibilitats ”

• Programa de pràctiques en empreses.

• Cursos d’actualització d’habilitats i coneixements pràctics en diversos sectors: 
metall, electricitat, serveis...

• La convalidació de la FP per a les mestresses de casa.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Obtenir llocs de treball de caràcter tècnic i específic dins l’Anoia Sud.

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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TÍTOL DE L’ACCIÓ: FOMENT DE PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL I PROGRAMA D E 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar un seguit de coneixements previs necessaris pels aspirants a l’accés 
als cursos bàsics de la Formació Professional.

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció proposa la instauració de cursos que donaran als futurs alumnes una 
formació de base, a fi de garantir l’accés a la FP amb una base sòlida de 
coneixements. En aquest àmbit caldria impulsar cursos introductoris en relació a la 
FP que s’ofereix en l’entorn territorial de referència i en relació a les mancances o 
dèficits detectats per les empreses.

• Àmbit de la Producció : soldadors, delineants del metall, operadors dins la 
indústria, introducció a la mecànica i els automatismes i suport a tècnics de 
laboratori.

• En l’àmbit de l’Emmagatzematge, es proposen els següents programes: 
preparació de comandes, gestió d’estocs, formació per a l’ús de vehicles i 
maquinària industrials...

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Obtenir llocs de treball de caràcter tècnic i específic dins l’Anoia Sud.

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (26)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: FOMENT DE PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL I PROGRAMA D E 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar un seguit de coneixements previs necessaris pels aspirants a l’accés 
als cursos bàsics de la Formació Professional.

DESCRIPCIÓ

En l’àmbit del Manteniment es proposen les següents accions: introducció a les 
següents temàtiques: mecànica, electricitat, climatització i caldereria.

• Referent a l’àmbit de les Tasques Administratives i els Idiomes , es proposen 
totes aquelles tasques amb orientació curricular (veure actuacions dins l’àmbit de 
desenvolupament curricular).

• El darrer dels àmbits proposats és la Gestió de la Qualitat, el qual requereix 
l’organització de programes en les següents matèries: programes introductoris en 
relació al concepte qualitat així com els diferents certificats qualitatius existents al 
mercat, les seves atribucions, característiques i beneficis generats.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Obtenir llocs de treball de caràcter tècnic i específic dins l’Anoia Sud.

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (27)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: ÀMBIT PREPARATORI DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Proporcionar un seguit de coneixements previs necessaris pels aspirants a l’accés als 
cursos superiors de Formació Professional (Grau Mig i Grau Superior)

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció proposa la instauració d’un seguit d’activitats formatives que facilitin als 
alumnes l’accés als nivells mitjà i superior dels cicles formatius. Els cursos formatius 
poden tractar temàtiques especialitzades relacionades amb l’oferta formativa de la 
Formació Professional tals com:

• Administració i finances
• Gestió comercial i màrqueting
• Sistemes de regulació i control automàtic
• Química ambiental
• Diagnòstic clínic
• Animació d’activitats esportives
• Educació infantil
• Manteniment industrial
• Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de l’Anoia Sud.

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Obtenir llocs de treball de caràcter tècnic i específic dins l’Anoia Sud.

3.3 ÀMBIT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (28)

3. PLA D’ACCIÓ:

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (29)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA FORMATIU “EINES PER A L’EMPRENEDORIA”

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que 
aprofitin les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció proposa un seguit d’actuacions orientades a sensibilitzar sobre 
l’esperit emprenedor i motivar les persones a iniciar noves aventures empresarials. 
En aquest sentit, es proposen seminaris sobre el fet de l’emprenedoria, a fi de 
difondre’n els valors i els avantatges que ofereix la creació de negocis.

I. Seminaris sobre l’emprenedoria : 

• “El pensament emprenedor: com construir una estratègia emprenedora”. Xerrada 
orientada a fomentar els valors de l’emprenedoria.

• “On és el valor de ser emprenedor?”. Xerrada sobre les externalitats positives que 
genera l’emprenedoria i els beneficis que aporta a nivell personal.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial 
de l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (30)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA FORMATIU “EINES PER A L’EMPRENEDORIA”

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que 
aprofitin les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Aquest cicle formatiu s’orientarà a facilitar que les persones coneguin diferents 
aspectes del procés de creació d’empreses, destacant les diferents problemàtiques 
que poden aparèixer en aquest procés.

II. Formació pràctica sobre la creació d’empreses :

• Què tinc, què dec, què ofereixo i què hi guanyo?

• Quina documentació i tràmits necessito per a obrir el meu propi negoci? 

• El pressupost, un valor afegit.

• La importància de la marca en la nostra comunicació.

• Emprenedoria als 50: què puc oferir?

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Contribuir a la dinamització econòmica del territori.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial 
de l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (31)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA “ERASMUS” PER A EMPRENEDORS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que aprofitin 
les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Aquest programa europeu ofereix als emprenedors i emprenedores dels diferents 
estats la possibilitat de conèixer experiències empresarials en altres indrets de la Unió
Europea, amb aquests objectius:

• Fomentar el coneixement internacional d’experiències empresarials exitoses.

• Incrementar l’intercanvi d’experiències entre els diferents col·lectius emprenedors.

• Facilitar l’accés a nous mercats internacionals.

• Incrementar les xarxes socials i laborals a nivell europeu.

• Permetre als emprenedors experimentats desenvolupar noves relacions i trobar 
noves oportunitats en altres països de la unió europea.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Contribuir a la dinamització econòmica del territori.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial 
de l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (32)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SUPORT A LES ESTRATÈGIES DE CREACIÓ I GE STIÓ INICIAL DE 
LES EMRPESES

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que aprofitin 
les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Programa que pretén, a través d’un seguit de tallers, donar suport a les persones 
emprenedores amb projectes de negocis o a empresaris/es autònoms i pimes que ja 
han iniciat la seva empresa però que volen ampliar els coneixements sobre gestió
empresarial que els permetin millorar la situació de la pròpia empresa. Així doncs, 
d’una manera molt pràctica, es donarà la formació i informació necessària sobre tot 
allò relacionat amb la posada en marxa d’un negoci i la seva gestió posterior.

Tallers sobre l’emprenedoria

• Com fer un estudi de mercat?
• Com gestionar la tresoreria del meu negoci?
• Les obligacions tributàries dels autònoms.
• Documentació administrativa i mercantil: pressupostos, albarans, factures...

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Contribuir a la dinamització econòmica del territori.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial de 
l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (33)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE DIFUSIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA EN L’EMPRE NEDORIA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que 
aprofitin les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Aquest nou programa pretén oferir les eines i tècniques de gestió econòmica més 
adients per a aconseguir estabilitat financera i millors condicions de finançament. El 
programa també hauria d’oferir cursos relacionats amb la fiscalitat, a fi que els 
emprenedors coneguin les seves obligacions i drets amb les comptes públiques.

Difusió de la Gestió Econòmica

• Fonts de finançament : curs orientat a donar a conèixer les eines financeres que hi 
ha per aconseguir els capitals necessaris per a la posada en marxa i el 
desenvolupament de l’empresa.

• Taller sobre tècniques de negociació bancària : activitat complementària a 
l’anterior, en la que es realitzaran activitats coordinades sobre negociació i 
simulacions.

• Fiscalitat per a noves empreses : xerrada sobre la gestió més adient de les 
obligacions tributàries de les empreses.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Contribuir a la dinamització econòmica del territori.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial 
de l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (34)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROPOSTA D’INSTAURACIÓ DE PREMIS EN RELACIÓ A L’ACTIV ITAT 
EMPRENEDORA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incentivar les persones i col·lectius a crear empreses, serveis i comerços que aprofitin 
les noves oportunitats de negoci actuals.

DESCRIPCIÓ

Amb l’objectiu d’incentivar l’activitat emprenedora, es proposa que s’instaurin un 
seguit de premis que s’atorgaran als projectes empresarials de nova creació o a 
persones emprenedores en general, destacant la funció de promoció econòmica 
global. Algunes categories a premiar podrien ser: 

Premis i incentius a l‘emprenedoria

• Al millor projecte d’emprenedoria social: S’atorgarà a les entitats que aportin alguna 
innovació en l’àmbit social, valorant la viabilitat econòmica i les externalitats que 
generi.
• Al millor projecte impulsat per dones: per destacar el paper de la dona en l’empresa.
• A la millor idea de negoci: Destinat a la que es consideri idea més innovadora.
• A l’empresa més viable, innovadora, i amb major potencial de creixement: destinat a 
la que es consideri, en termes generals, la millor iniciativa emprenedora.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Contribuir a la dinamització econòmica del territori.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Creació de negocis propis i millorar la qualificació professional del teixit empresarial de 
l’Anoia Sud.

3.4 DESENVOLUPAMENT DE 
L’EMPRENEDORIA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (35)

3. PLA D’ACCIÓ:

3.5 SECTOR ASSISTENCIAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (36)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROPOSTES D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀ RIA

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Oferir els coneixements necessaris per a exercir professionalment tasques 
d’assistència domiciliària.

DESCRIPCIÓ

Relacionada amb l’aplicació de la Llei de la Dependència es preveu un augment de la 
demanda dels serveis d’assistència domiciliària. En aquest cas, amb la clara idea de 
fomentar personal adequat per a aquest tipus de tasca, es proposa la realització d’un 
programa formatiu que inclogui tots aquells aspectes lligats a treball familiar i que es 
concretaria en els cursos següents (ordenats de menor a major durada): 
• Curs bàsic d’assistència domiciliària
• Curs d’auxiliar d’assistència domiciliària
• Curs de treballador/a familiar

AGENTS IMPLICATS
Serveis socials locals, independentment de si depenen dels ajuntaments o del Consell 
Comarcal de l’Anoia i empreses privades dedicades a la prestació de serveis 
domiciliaris. 

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Formació especialitzada que pot servir com a incentiu a la formació professional en el 
mateix àmbit i a l’autoocupació i emprenedoria.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Personal dels serveis socials locals o d’empreses privades amb destinació a la 
prestació del servei de l’assistència domiciliària.

3.5 DESENVOLUPAMENT DEL 
SECTOR ASSISTENCIAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (37)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PERSONAL PER A CENTRES ASSISTENCIALS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Formació de suport i treball als centres assistencials, bàsicament residències i 
centres de dia.

DESCRIPCIÓ

Es proposa la realització d’activitats formatives per preparar personal qualificat a 
treballar en aquest tipus d’espais i que es poden concretar en els següents cursos:

• Auxiliar d’infermeria en geriatria

• Auxiliar de geriatria

• Tècnic en animació geriàtrica

• Curs de neteja de centres residencials

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments, residències i altres centres assistencials i societats gestores d’aquesta 
tipologia d’equipaments. 

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Formació especialitzada que pot servir com a incentiu a la formació professional en el 
mateix àmbit i a l’autoocupació i emprenedoria.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Personal de residències i de centres de dia.

3.5 DESENVOLUPAMENT DEL 
SECTOR ASSISTENCIAL



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (38)

3. PLA D’ACCIÓ:

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT 
DE LA TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (39)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA “MODERNITZA’T”

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

En el marc dels programes de desenvolupament comercial que organitza l’Oficina de 
Comerç de la Diputació de Barcelona, es proposa la implantació del programa 
“Modernitza’t ”. Aquest programa té per objectiu la millora de la competitivitat de 
les empreses comercials i de serveis , diferents actuacions d’assessorament 
individual i accions formatives per tal de contribuir d’una manera activa al creixement i 
innovació dels establiments, i en definitiva, a la millora del teixit comercial.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (40)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA “MODERNITZA’T” (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

Pel que fa al contingut del programa, aquest s’estructura en dues fases clarament 
diferenciades:
• Programa de consultoria individualitzada : en concret, es tracta d’un servei 
d’assessorament individual que posa a disposició del comerç propostes i solucions 
davant de les problemàtiques i dubtes que poden sorgir en la gestió diària del negoci.
• Programa Mistery shopping o client misteriós , que és el segon dels serveis 
proposats: aquest servei té per objectiu millorar l’orientació de l’establiment a la 
clientela mitjançant un millor tracte i coneixement del grau d’atenció i presència que 
ofereix el personal de venda.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (41)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SEMINARIS ANUALS EN “INNOVACIÓ I COMERÇ”

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

Es proposa que s’organitzi un programa d’activitats formatives anuals que donin a 
conèixer i fomentin l’ús d’eines per millorar la imatge que ofereixen els comerços.

1. Eines de millora de la gestió
• “Com mesurar la satisfacció comercial del client amb pocs recursos”. Aquest 
programa formatiu ofereix les eines bàsiques que els comerços haurien de conèixer 
per poder diagnosticar l’índex de satisfacció dels clients respecte del servei ofert.
• “Com incorporar el disseny en l’estratègia de l’empresa”. Programa formatiu que 
mostrarà com es poden millorar els resultats comercials mitjançant la planificació.
• “Habilitats directives i tracte amb el client”. Sessions formatives relatives a la millora 
de les habilitats de direcció de grups de treball i d’empreses i de tracte amb el client.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (42)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SEMINARIS ANUALS EN “INNOVACIÓ I COMERÇ” (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

2. Programa de millora de la imatge i els serveis
• Tallers d’aparadorisme i imatge interna del comerç. Proposats amb l’objectiu de 
desenvolupar els nous estils visuals dels aparadors i la distribució interna dels 
establiments comercials.
• Tallers de paqueteria. Tallers que detallaran tècniques per a millorar la imatge 
externa del nostre producte.
• Tallers de col·locació del producte, en els que es tractaran els diferents jocs visuals 
que es poden realitzar en aparadors i establiments per a afavorir la comercialització
de productes determinats.
• Avaluacions i pràctiques presencials als comerços amb els professors. El programa 
oferirà la possibilitat de la presència dels professors a fi de millorar i polir les tècniques 
apreses sobre el terreny.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (43)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SEMINARIS ANUALS EN “VESPRES TECNOLÒGIC S”

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

Aquesta actuació formativa va orientada al col·lectiu d’emprenedors i comerços del 
municipi i en concret de possibles persones amb idees o amb voluntat de millorar la 
seva base tecnològica. Es tracta d’incentivar l’ús de les noves tecnologies en el marc 
del negoci, amb l’objectiu de millorar la productivitat general.

Tallers: A continuació es realitzen algunes propostes sobre estratègies basades en el 
màrqueting per a millorar la comercialització del producte:
• “Aprendre a diferenciar-nos tecnològicament en època de crisi”
• “Solucions creatives tecnològiques en el punt de venda”
• “Habilitats de comunicació i xarxes socials”

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (44)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: PROGRAMA DE SEMINARIS ANUALS EN “VESPRES TECNOLÒGIC S” (2)

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Adaptar els coneixements dels comerciants als nous requeriments competitius del 
mercat.

DESCRIPCIÓ

Seminaris “Comerç.com”: Amb aquest títol s’ofereix un seguit de seminaris 
focalitzats en la incorporació de les noves tecnologies en l’estratègia comercial. A més 
a més, es tracta d’oferir una visió global sobre el paper que pot jugar la innovació en 
l’estratègia de negoci: més enllà de la imatge típica relacionada amb la tecnologia 
puntera, la innovació pot ésser la clau de l’èxit en totes les facetes dels negocis.
• “Què m’aporten les noves tecnologies?”
• “Innovar és només desenvolupament tecnològic?”
• “Mercats i sectors emergents: com estructurar la comercialització del punt de venta”
• “La web com a eina de comunicació en el comerç”

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT

Contribució a generar espais comercials urbans a l’aire lliure amb un major atractiu 
comercial i una major generació d’ocupació.

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Quantificació dels assistents i grau de satisfacció d’aquests en relació a les activitats 
formatives realitzades amb aquest col·lectiu.

3.6 DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT DE LA 
TRAMA URBANA



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (45)

3. PLA D’ACCIÓ:

3.7 ÀMBIT ACTIUS ESTRATÈGICS



Estudi en relació a les necessitats formatives a l’A noia Sud (46)

TÍTOL DE L’ACCIÓ: ADEQUACIÓ DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PE L DESENVOLUPAMENT D’ACTIUS 
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

Incloure la formació específica requerida per les empreses més importants en els 
sectors estratègics de la comarca, concretament en les de l’àmbit turístic i museístic.

DESCRIPCIÓ

Àmbit turístic i museístic: dins aquest àmbit es palesa important l’organització de 
programes formatius lligats al turisme.
En relació a l’ECOPARC d’Hostalets de Pierola des de l’empresa CESPA es 
valorarà la formació en triatge i tractament de residus.
En relació a la implantació de l’empresa INTRAVAL a Vallbona d’Anoia es valorarà la 
formació en desballestament i reciclatge dins l’àmbit de l’automoció.
Àmbit de la indústria paperera: dins d’aquest àmbit les empreses manifesten la 
necessitat de recuperar el curs d’operador de la indústria del paper (amb una menor 
càrrega lectiva que el cicle formatiu de grau mitjà).
Àmbit del lleure: dins d’aquest àmbit existeixen nombroses demandes de personal 
amb titulacions de monitors de lleure i monitors de menjadors escolars.

AGENTS IMPLICATS Ajuntaments i associacions de comerciants i professionals dels serveis, restauració...

SINÈRGIES / 
TRANSVERSALITAT Millorar les condicions prèvies dels treballadors en l’accés a les empreses.

SORTIDES 
PROFESSIONALS Comercials, tècnics industrials, àmbit dels serveis, restauració...

3.7 ÀMBIT ACTIUS ESTRATÈGICS


