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Formació
professional,
sociocultural
i de lleure,
i serveis
de certificació
En tots els àmbits.
relacionats.
En tots els sectors.
A tot el país.

Carta del director
La formació professional usa la paraula formació en lloc d'educació. I això
és així perquè cal que tinguem clara la diferència entre aquests dos termes
ja que, si bé són molt propers, marquen una clara diferència en la
intencionalitat del seu ús. Mentre formació es refereix a la transmissió de
coneixements aplicables de forma quasi immediata com a resposta a
necessitats que provenen normalment del món laboral, educació parla de la
transmissió de valors amb efectes a més llarg termini.
Ceina va néixer l'any 1988 com a empresa de formació tecnològica, amb
l'objectiu de divulgar la utilitat de la llavors anomenada informàtica en els
àmbits domèstic i laboral, en un moment on tot el que existia era
formació orientada a la programació d'ordinadors.
Ara, unes dècades després i davant una profunda
transformació de la societat derivada de la seva
digitalització, cada cop té menys sentit la formació
en l'àmbit estrictament digital, si aquest ja forma
part de les nostres vides. Cal oferir formació
pràctica i útil en el món laboral i personal, que
encaixi amb les demandes de la societat actual i
que integri l'ús de les tecnologies com a element
transversal i no com a fil conductor.
Les organitzacions evolucionen si ho fan les
persones que les integren. I aquestes canvien en
funció de les seves percepcions. La seva formació
és el que provoca que hi hagi organitzacions
guanyadores i perdedores i, per això, és crític
integrar-la en els valors de qualsevol entitat.
Ja fa temps que la nostra empresa treballa en tres grans eixos:
la formació empresarial i d'habilitats personals, la formació i els serveis
relacionats amb les polítiques actives d'ocupació, i la gestió
d'equipaments i serveis públics relacionats amb la formació d'adults,
tant en l'àmbit sociocultural com en el de lleure.
El present catàleg vol ser un recull de totes les activitats que duem a
terme i no pas un repertori de productes ni un calendari de serveis. Per
això no hi ha dates ni durada en les accions formatives. La
personalització dels itineraris formatius és singular a cada projecte, i
ha de tractar-se com a tal.
Desitjo que en nosaltres trobis un aliat de confiança, qualitat i
proximitat.

Manel López
Director del Ceina

Qui som
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Serveis

Operem en el sector de la formació des de 1988,
actualitzant i ampliant el nostre ventall de serveis
per aconseguir oferir als nostres clients un servei
de formació integral en tots els àmbits i sectors,
sempre en col·laboració amb els principals experts
de cada tema i en coordinació amb els agents
socials més rellevants del país.

Formació ocupacional, som centre acreditat del SOC
(Servei d'Ocupació de Catalunya) i oferim un ampli
ventall d'accions formatives adreçades a persones
desocupades, amb l'objectiu de reinserir-les al món
laboral.
Formació continua, gestionem tot tipus de cursos
adreçats a persones treballadores, amb l'objectiu de
millorar-ne els seus coneixements, per fer les
empreses més competitives.
Formació bonificada, actuem com a entitat
organitzadora de la FUNDAE amb l'objectiu de reduir
o eliminar els costos formatius de les empreses.

Formació sociocultural i de
lleure, gestionem
íntegrament equipaments
socioculturals, treballant de
forma conjunta amb les
administracions i agents
socials per oferir les millors
activitats en aquest àmbit.

Formació
per
creixer
des de
1988

Formació a mida, dissenyem
els plans de formació
adaptant-nos a cada cas,
estudiant-ne els seus
requeriments i necessitats
concretes.
Orientació laboral i agència
de col·locació, disposem
d'aquests dos serveis que
considerem imprescindibles
com a complement de totes
les activitats formatives que
oferim.
Certificació oficial de
coneixements, que oferim a
través de diversos programes
de certificació de
l'administració pública i de
les empreses fabricants.

Com ho fem
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Missió

Visió

Valors

Ajudar a les persones a
millorar a través de la
formació en tots els seus
àmbits (professional,
sociocultural i de lleure),
impulsant-les a acreditar els
seus coneixements per al seu
creixement personal i
professional.

Entenem la formació com a
element bàsic per a la
transformació de la societat.
Volem ser centre de
referència en formació
professional, sociocultural i
de lleure a tot el nostre país,
definint projectes propis o
gestionant-ne de tercers, per
aconseguir que la formació al
llarg de la vida sigui un
element clau a la nostra
societat.

Creiem en la formació i
l'educació com a únics
elements realment
transformadors de la societat
Treballem la qualitat i la
millora contínua
Ens esforcem en la utilització
òptima dels recursos, amb
respecte al medi ambient

persones

ac

Treballem en xarxa amb els
nostres col·laboradors
(clients, professionals,
agents socials i
administracions públiques)
amb l'objectiu d'anar junts i
abordar els projectes des de
totes les vessants i
sensibilitats possibles
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xarxa

775

Número de cursos

Apliquem i fomentem l'ús de
les noves tecnologies com a
vehicle potenciador de la
transformació social
Fomentem la igualtat de
gènere, així com la
convivència amb tolerància i
respecte

for
m

Estadístiques

10.442 70%
Persones assistents

Nivell d'inserció

90% 94%

Percentatge d'assistència

Satisfacció interna

40 125
Centres

Professionals

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Gestió empresarial
Anàlisi dels estats
comptables i financers
a les organitzacions
Aprendrem a analitzar i
entendre l'estat de comptes
de qualsevol organització.
Balanços, majors, pèrdues i
guanys, comptes anuals...
___

Solucions de gestió per
a les organitzacions

Gestió de la relació
amb la clientela

Aprendrem les eines que
ofereixen les aplicacions de
gestió corporativa per a les
empreses, des de la gestió
del magatzem i la facturació
fins a la gestió comptable.
___

Analitzarem les diferents
possibilitats que ofereixen
les aplicacions de gestió de la
relació amb la nostra
clientela, conegudes amb el
nom CRM.
___

Eines per crear la
versió digital del teu
negoci

Eines avançades
d'Excel per a la
direcció de les
organitzacions

Aprendrem a crear un lloc
web o botiga online
(ecommerce) de forma
ràpida, senzilla i intuïtiva,
sense coneixements tècnics
ni inversions.
___

Gestió electrònica de
la relació amb les
administracions
públiques
Entendrem de quina forma
hem de relacionar-nos amb
l'administració pública a
través de mitjans electrònics,
per efectuar qualsevol tràmit
o procés administratiu.
___

Excel avançat: Macros
per a l'automatització
de tasques

Aprendrem a usar les eines
més desconegudes, però
alhora més pràctiques i
avançades d'aquesta eina,
per treure'n el màxim profit
en l'àmbit de la direcció de
les organitzacions
(previsions, simulacions,
futurs, etc.).
___

Veurem com es poden
automatitzar processos i
operacions repetitives amb
Excel, endinsant-nos en el
món de la programació amb
VBA (Visual Basic per a
Aplicacions).
___

Campus virtuals per a
la teva organització

Com planificar un
projecte? Principals
claus i casos pràctics

Veurem com incorporar
plataformes digitals per
facilitar l'execució dels plans
de formació anuals a les
organitzacions.
___

Veurem els punts clau de la
planificació d'un projecte, tot
practicant amb casos
pràctics de la vida real i
usant eines com Microsoft
Project.
___

Gestió de projectes:
metodologies Agile i
Lean
Coneixerem metodologies
Agile i Lean, per incorporar
el canvi i establir les bases
d'una nova cultura i un nou
lideratge adaptat a la
velocitat que imposa la
transformació digital.
___

Eines per a la gestió
del temps
Veurem com organitzar i
gestionar la nostra agenda de
forma eficient i eficaç
mitjançant l'ús de diverses
tècniques i d'eines
tecnològiques actuals.
___

ITIL - Gestió de serveis
TIC
Aprendrem definicions i
conceptes clau de la
metodologia ITIL, per a la
gestió de la qualitat en
empreses i departaments
TIC.
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Eines col·laboratives
per al treball en equip

Reunions més
productives

Clima emprenedor a
les organitzacions

Veurem eines
col·laboratives, com
Microsoft Teams o Google
Apps, que estan canviant la
forma de treballar en la
gestió de projectes i
l'organització empresarial.
___

Aprendrem diverses
tècniques per planificar i
executar reunions eficaces i
productives.
___

Veurem com fomentar
l'emprenedoria a les
organitzacions, facilitant un
entorn que la propiciï.
___

Transformació digital i
cultura 4.0

Gestió de conflictes en
l'àmbit laboral

Ens endinsarem en els punts
clau que tota organització ha
de conèixer per superar amb
èxit els desafiaments que la
revolució 4.0 i la
transformació digital
plantegen a la societat
actual.
___

Veurem tècniques per a
desenvolupar habilitats i
destreses que permetin
resoldre situacions de
conflicte en l'àmbit laboral
amb la màxima eficàcia
possible.
___

La comunicació i
col·laboració en un
equip
Analitzarem els avantatges
de tenir una bona i fluïda
comunicació en els equips de
treball i aprendrem
tècniques de col·laboració
per aplicar a les
organitzacions.
___

Treball en equip
Aprendrem a maximitzar el
potencial de les persones a
partir de la comunicació
efectiva, amb l'objectiu de
generar confiança d'equip i
assolir objectius comuns.
___

Tècniques de lideratge
La gestió del canvi a
les organitzacions.
Com posar en pràctica
la teoria
Descobrirem tècniques per a
gestionar canvis a les
organitzacions sense que
aquests afectin la seva
productivitat.
___

Veurem tècniques de
lideratge de grup per a
millorar els equips de treball
i optimitzar els processos
empresarials.
___

Tècniques de
negociació a les
organitzacions
Veurem diferents tècniques
de negociació per aconseguir
realitzar les operacions més
profitoses per a la nostra
organització, en àmbits com
vendes, compres o recursos
humans.
___

Relleu generacional a
les organitzacions
Veurem, de forma pràctica,
tot el que comporta el canvi
de titularitat a les
organitzacions, els seus
requisits, condicions i
problemàtiques.
___

Visió de gènere a les
organitzacions
Aprendrem a encaixar la
visió de gènere dins les
nostres organitzacions, tant
des del punt de vista legal
com del de responsabilitat
social (plans d'igualtat,
protocols d'assetjament,
llenguatge inclusiu...)
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Com parlar en públic

Eines de coaching

Gestió del temps

Habilitats directives

Lideratge d'equips

Veurem com refermar la
importància de l'ús correcte
de la llengua amb una
estructura clara de missatge,
així com dominar la
preparació del contingut
d'un discurs o comunicació
per sintonitzar amb el públic
receptor.
___

Coneixerem què és el
coaching, els seus principis i
els factors que hi intervenen
i veurem com utilitzar-lo en
diversos contexts, amb
l'objectiu d'augmentar el
lideratge de les persones tant
a nivell personal com
empresarial.
___

Aprendrem a aprofitar millor
el temps, augmentar la
productivitat personal i
laboral, organitzar-nos
millor les tasques a fer i
controlar l'estrès en períodes
d'excés de feina.
___

Treballarem les tècniques i
habilitats directives útils per
millorar els factors
personals, situacionals i
motivacionals, que
incideixen clarament en la
gestió d'un equip de treball.
___

Veurem tècniques de
lideratge de grup que ens
seran útils tant en equips de
treball i en processos
empresarials com per
millorar la nostra vida
personal.
___

Habilitats de
comunicació

Inteligència emocional

Mindfulness

Descobrirem les eines
necessàries que ens ajuden a
gestionar les emocions de
manera positiva, amb
l'objectiu de poder millorar
el benestar propi i
aconseguir els objectius
professionals i personals
desitjats.
___

Ens dotarem de les tècniques
necessàries per augmentar
els nivells de consciència,
contribuint a gestionar
millor els canvis, optimitzar
la presa de decisions,
gestionar les crisis i reptes
del dia a dia, així com
obtenir benestar i un alt
rendiment personal i
professional.
___

Design thinking
Veurem com utilitzar la
metodologia Design
Thinking, molt arrelada
actualment al món de les
organitzacions, per tal
d'accelerar i agilitar els
processos d'innovació
centrada en les persones
consumidores.
___

Eines i tècniques de
gestió i conciliació
amb el teletreball
Coneixerem i aprendrem a
usar diverses eines i
tècniques que facilitin el
teletreball i la seva
conciliació amb el món
personal.
___

Adquirirem l'habilitat de
comunicar-nos
correctament, coneixent
diferents sistemes per a ferho, amb l'objectiu de ser
persones més productives i
evitar malentesos o errades
tot establint relacions més
sòlides, transparents i sanes.
___

Programació
neurolingüística
Aprendrem a millorar les
nostres relacions, gestionar
millor els conflictes,
comunicar-nos de forma més
eficient, modelar
comportaments i, en
definitiva, conèixer i
practicar els patrons
d'aquesta disciplina al nostre
dia a dia.
___

Resolució de conflictes
Veurem tècniques que ens
permetran desenvolupar
habilitats que permetin
resoldre situacions de
conflicte, tant en l'àmbit
laboral com en el personal,
amb la màxima eficàcia
possible.
___

Tècniques de
negociació

Desenvolupament
personal
i habilitats
professionals

Coneixerem tècniques de
negociació per aconseguir
realitzar les operacions més
profitoses per a nosaltres, ja
sigui a la nostra vida
personal com dins la nostra
organització.
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Acreditació en SVB i
DEA (Suport vital bàsic i

Benestar animal
durant el transport

desfibril·lador extern
automàtic)
Aprendrem a identificar una
aturada cardiorespiratòria
(ACR) i usar un
desfibril·lador extern
automàtic amb seguretat,
adquirint els coneixements
teòrics i les habilitats
necessàries per al tractament
de les ACR. Curs oficial.
___

Coneixerem la reglamentació
general i específica sobre
benestar animal pensada per
al sector transport que
permet, alhora, obtenir
l'acreditació que exigeix la
normativa vigent. Curs
oficial.
___

Benestar animal
aviram
Coneixerem la reglamentació
general i específica sobre
benestar animal adreçada al
personal productor d'aviram
que permet, alhora, obtenir
l'acreditació que exigeix la
normativa vigent. Curs
oficial.
___

Benestar animal boví
Coneixerem la reglamentació
general i específica sobre
benestar animal adreçada al
sector boví que permet,
alhora, obtenir l'acreditació
que exigeix la normativa
vigent. Curs oficial.
___

Carnet oficial de
personal de control
d'accés a espectacles
públics i activitats
recreatives
Aprendrem els reglaments
jurídics, així com les
tècniques d'autocontrol,
habilitats socials i primers
auxilis per a poder
desenvolupar la tasca de
control d'accés. Curs oficial.
___

Certificat d'aptitud
professional (CAP) per
a conductors/es de
mercaderies
Coneixerem els requisits per
complir amb el RD
1032/2007 de 20 de juliol,
per poder exercir la professió
de conductor/a de transport
de mercaderies en la
modalitat de formació
contínua. Curs oficial.
___

Certificat d'aptitud
professional (CAP) de
qualificació inicial per
a conductors/es de
viatgers
Coneixerem els requisits per
complir amb el RD
1032/2007 de 20 de juliol,
per poder exercir la professió
de conductor/a de transport
de mercaderies en la
modalitat de qualificació
inicial. Curs oficial.
___

Competència
professional pel
transport nacional i
internacional de
mercaderies
Adquirirem els coneixements
necessaris per presentar-nos
amb èxit a les proves que
convoca la Direcció General
de Transports i Mobilitat per
obtenir el certificat
corresponent. Curs oficial.
___

Conductor de carretons
elevadors
Coneixerem les parts i el
funcionament del carretó
elevador per tal d'usar-lo
amb seguretat de
conformitat amb la llei de
prevenció de riscos laborals.
Curs oficial.
___

Extinció d'incendis
Obtindrem els coneixements
necessaris, que poden ser
decisius, per a efectuar una
ràpida actuació davant d'una
situació crítica d'emergència
com pot ser un incendi.
___

Manipulació
d'aliments, seguretat
alimentària i gestió
d'al·lèrgens

Manipulador i
aplicador de productes
fitosanitaris de nivell
bàsic

Veurem la importància
d'adaptar-se al reglament i
realitzar unes bones
pràctiques d'elaboració
alimentària, amb el propòsit
d'aconseguir un alt nivell de
protecció de la salut dels
consumidors. Curs oficial.
___

Adquirirem els coneixements
necessaris per realitzar una
pràctica fitosanitària
correcta, adonant-nos de les
conseqüències que pot
comportar una incorrecta
gestió, tant per a la salut
humana com per a la
conservació del medi
ambient. Curs oficial.
___

Manipulador i
aplicador de productes
biocides d'ús ramader
Entendrem la importància
de conèixer la normativa
aplicable a la producció
d'una granja, i veurem el que
comporta el seu
incompliment. Curs oficial.
___

Operació de carretons
Norma UNE 58451
Aprendrem a realitzar
operacions segures amb
carretons elevadors,
formant-nos en la seva
conducció i funcionament,
en relació a la norma UNE
58451. Curs oficial.
___

Primers auxilis
Ens introduirem al món de
la cardioprotecció i del
salvament, per dotar-nos de
coneixements i eines que ens
permetran saber com actuar
davant de situacions
extremes, presents moltes
vegades a la vida quotidiana.
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Agenda 2030 i
objectius de
desenvolupament
sostenible
Descobrirem què són
l'Agenda 2030 i els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible de l'ONU (ODS) i
quina oportunitat
representen per esdevenir
més competitius, alhora que
responsables, a través
d'accions estructurades dins
l'estratègia de les
organitzacions.
___

Anàlisi del cicle de vida
i ecodisseny en
productes
Coneixerem com es posa en
pràctica l'Anàlisi del Cicle de
Vida (ACV), una de les
metodologies més utilitzades
per avaluar els impactes
mediambientals d'un
producte o servei de
qualsevol organització.
___

Canvi climàtic i
economia verda
Aprendrem meteorologia i
climatologia, així com
mètodes per a calcular
l'empremta de carboni, amb
l'objectiu de prendre
mesures per a reduir
emissions i alhora veure
oportunitats en l'eficiència
energètica. Entendrem la
importància del canvi
climàtic i els models
sostenibles que representa
l'economia verda.
___

Control i protecció del
medi natural

Empremta de carboni a
les organitzacions

Gestió ambiental i
sostenibilitat

Descobrirem les
competències necessàries
per tal de poder
desenvolupar-nos a nivell
professional per a realitzar
les tasques relacionades amb
el manteniment, la protecció
i la restauració dels espais
naturals.
___

Coneixerem les accions que
podem implementar a les
organitzacions per a la
reducció de les emissions de
carboni, així com la forma de
mesurar-les, amb l'objectiu
de promoure un consum i
una producció més
responsable.
___

Economia circular i
models de negoci

Energies renovables

Veurem les tendències
actuals en sostenibilitat a les
empreses, fent èmfasi en
l'economia circular: nous
models, tecnologies
facilitadores i el seu impacte
en la recuperació econòmica
(posant l'ull en els sectors
amb més potencial de
circularitat), tenint en
compte principalment
criteris mediambientals.
___

Entendrem la importància
de repensar els processos,
serveis i productes més
sensibles amb el medi
ambient aplicant els
principis de l'economia
circular per, a la vegada,
estimular el creixement
sostenible a les
organitzacions.
___

Edificacions
sostenibles
Adquirirem els coneixements
necessaris sobre els impactes
generats pels edificis en el
medi ambient, obtenint una
visió dels aspectes
ambientals a tenir en compte
en la redacció d'un projecte
de construcció, que incorpori
criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica en
l'edificació.
___

Entendrem la importància
de les energies renovables i
la seva relació amb el canvi
climàtic, ja que l' ús
d'aquestes contribueix a la
reducció de l' escalfament
global i a un menor impacte
mediambiental, alhora que
manté intactes els recursos
del planeta.
___

Estalvi i eficiència
energètica
Coneixerem les tendències
actuals, així com el context
regulador i normatiu,
d'estalvi i eficiència
energètica en el context de
l'economia circular a nivell
empresarial i domèstic, així
com els beneficis ambientals,
socials i empresarials que
ens aporta.
___

Gestió d'aprofitaments
forestals
Entendrem la necessitat dels
territoris de millorar la
planificació i gestió dels
boscos per incrementar la
productivitat dels recursos
naturals que ofereixen
aquests espais naturals.
Coneixerem també els perfils
dedicats a la gestió dels
aprofitaments forestals, la
gestió cinegètica i la de les
instal·lacions relacionades.
___

Gestió eficient de
l'aigua
Obtindrem els coneixements
necessaris sobre les bases i
tendències tecnològiques,
així com el seu context
regulador i normatiu, de la
gestió eficient i la
reutilització de l'aigua a
nivell industrial, urbà i
agrícola. Veurem els
beneficis ambientals, socials
i empresarials que en
resulten i ho farem sota
l'òptica de l'economia
circular.
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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ISO 14001- Sistemes
de gestió
mediambiental
Aprendrem a dissenyar un
sistema de gestió
mediambiental basat en la
norma ISO 14001, coneixentne les seves característiques
principals i entenent les
especificacions i processos
posteriors d'auditoria.
___

La responsabilitat
social corporativa
(RSC) a les
organitzacions
Aprendrem els conceptes
generals de Responsabilitat
Social i definirem les àrees
de l'organització
relacionades amb la seva
gestió, per tal de reconèixer
les accions que ja realitzem i
començar a implementar-ne
de noves, amb estratègia i
impacte positiu. Coneixerem
normes relacionades com la
ISO 26000 o la IQNETSR10.
___

La transformació
digital de la societat
Aprendrem sobre la
transformació digital de la
societat, en tots els seus
àmbits: empresarial, de
l'administració pública i del
ser humà en general.
Entendrem que tecnologies
com Internet de les coses,
Big Data i la intel·ligència
artificial són les potes en les
que s'assenta i veurem la
seva relació amb els
objectius de
desenvolupament sostenible.
___

Mobilitat i
sostenibilitat
Aprendrem sobre el vehicle
elèctric, tot coneixent
diferents tecnologies i
iniciatives associades, veient
la seva relació amb la
sostenibilitat i el medi
ambient. Coneixerem també
altres alternatives de
transport i veurem com
ajuden a transformar la
mobilitat a tot el món.
___

Normes ISO 14001,
EMAS o ISO 50001
Coneixerem normatives i
sistemes de verificació
relacionats amb el medi
ambient, la sostenibilitat i
l'estalvi energètic, amb
l'objectiu de poder entendre
els beneficis i aplicacions de
cadascun i decidir quins són
més adequats per a cada
organització.
___

Comunicació
i
Màrqueting
Eines digitals
aplicades al
màrqueting

Community
Management: Gestió
de comunitats

Coneixerem eines digitals
que ens ajuden a millorar el
posicionament de la nostra
Web, així com noves
estratègies de promoció.
___

Veurem com generar,
mantenir i fer créixer les
relacions de les empreses
amb els seus clients en
l’àmbit Web i les xarxes
socials.
__

Com mesurar el tràfic
del teu lloc Web
Aprendrem a mesurar les
visites a la nostra web i a
crear un informe per veure la
seva evolució i els costums
dels seus visitants.
___

Crea el teu blog amb
Wordpress
Coneixerem el gestor de
blogs més popular i veurem
que també serveix per
programar llocs Web i
Intranets de tamany petit i
mitjà.
___

Crea i gestiona el teu
butlletí corporatiu
Aprendrem a crear el nostre
butlletí corporatiu i veurem
com aconseguir, mantenir i
personalitzar una bona llista
de contactes.
___
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Google places: una
altra eina de promoció
per a la teva empresa

Creació de PDF's
professionals

Tècniques de
màrqueting viral

Veurem com generar i
exportar arxius PDF
enriquits amb formularis,
comportaments i botons,
establint-ne les opcions de
seguretat.
___

Descobrirem els principis
comuns de les campanyes
virals, trucs i estratègies
específiques per
promocionar el nostre
producte.
___

Veurem com publicar
facilment les dades del
nostre negoci a Google
Places, tot aprenent a
personalitzar la informació.
___

Estratègies bàsiques
per atreure clients a
Internet

Optimitzar llocs web
per guanyar en eficàcia

Usos avançats de
Twitter

Veurem les estratègies dels
canals digitals, així com les
eines publicitàries i
promocionals per aconseguir
contactes comercials.
___

Aprendrem a testejar i
optimitzar els continguts
dels nostres llocs Web per
aconseguir la conversió
màxima de visitants a
clients.
___

Descobrirem quines opcions
tenim per exprémer Twitter
en favor de la nostra
empresa o imatge
professional.
___

Facebook per a
empreses

Personalització de les
pàgines de Facebook

Aprendrem quin ha de ser el
paper de Facebook a
l'empresa, com atraure
seguidors i com ha de ser la
relació amb ells.
___

Descobrirem les aplicacions
per personalitzar Facebook,
les seves limitacions, així
com els connectors i com
interactuar amb ells.
___

Crea i gestiona la teva
identitat digital
professional

Google Adwords:
publicitat a Google

Posicionament als
cercadors (SEO i SEM)

Aprendrem a planificar i
estructurar campanyes
publicitaries adaptades al
nostre pressupost.
___

Aprendrem totes aquelles
tècniques de posicionament
natural necessàries per
aparèixer en els primers
resultats a Google o Yahoo.
__

Aprendrem a crear,
consolidar i mantenir la
identitat digital professional,
pensant en cercar o canviar
de feina o potenciar el nostre
negoci.
___

Reputació online:
protegeix la teva
imatge a Internet
Aprendrem a cuidar la
nostra imatge online i
sabrem què cal fer en cas
d'un atac a la nostra
reputació a Internet.
___

Noves estratègies de
comunicació
Entendrem com usar eines
com Youtube, TikTok o
Twitch a la nostra estratègia
de comunicació, amb la
finalitat de poder arribar a
nous públics usuaris
d'aquestes xarxes.
___

Whatsapp business
com a eina estratègica
Coneixerem totes les
possibilitats que ofereix
aquesta eina per a les
organitzacions, més enllà de
les funcions de comunicació
clàssica, que ens permetran
usar-la, també, com a
plataforma de venda.
___

Instagram per a la teva
organització
Aprendrem a crear
continguts atractius per a
promocionar les
organitzacions en aquesta
xarxa i, així, connectar amb
facilitat amb usuaris i els
clients i, sobretot,
aconseguir la interacció
d'aquests.
___

Canva, la plataforma
de disseny més potent
Aprendràs a usar una de les
millors plataformes en línia
gratuïtes per a dissenyar
cartells, fulletons o logotips
d'una forma molt senzilla i
que podràs usar en totes les
campanyes de comunicació
de la teva organització.
___
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Crea el teu àlbum de
fotos digital

Creació Web ràpida i
senzilla

Disseny gràfic amb
Canva

Coneixerem aplicacions molt
populars a la xarxa (com la
de Fotoprix o Hofmann) i
aprendrem a confeccionar
àlbums fotogràfics amb les
nostres imatges digitals.
___

Descobrirem aplicacions i
serveis com Wordpress,
Drupal o Joomla, gestors de
continguts Web molt
populars. Crearem llocs Web
sense necessitat de saber
programar.
___

Aprendrem a usar una de les
millors plataformes en línia
gratuïtes per a dissenyar
cartells, fulletons o logotips
d'una forma molt senzilla,
sense necessitat d'aprendre a
usar aplicacions
professionals.
___

Creació d'e-books
(llibres digitals)
Aprendrem a dissenyar, fins
i tot usant continguts
multimèdia (vídeos i
interactivitat), publicacions
digitals per a dispositius ebook.
___

Creació Web amb
Adobe Dreamweaver
Aprendrem des dels aspectes
més bàsics als més avançats
d'aquesta coneguda aplicació
i veurem com es relaciona
amb altres eines per a la
creació de llocs Web
professionals.
___

Creació i edició de
vídeo amb Adobe
Premiere
Descobrirem el procés
d'integració de so amb
imatges i vídeo per obtenir
muntatges documentals de
qualitat, usant una de les
aplicacions més conegudes
del mercat.
___

Disseny industrial amb
Autodesk Autocad
Aprendrem des de les eines
més bàsiques a les més
avançades d'aquesta
aplicació líder en el sector
del dibuix tècnic.
___

Dibuix vectorial amb
Adobe Illustrator

Disseny en tres
dimensions amb
Autodesk 3D Studio
Max

Aprendrem des dels aspectes
més bàsics als més avançats
d'aquesta aplicació i veurem
com es relaciona amb altres
eines per a la creació de
treballs professionals.
___

Aprendrem a treballar amb
l'aplicació creant i important
objectes, paisatges i
animacions altament
realístiques, en tres
dimensions.
___

Enginyeria i disseny en
tres dimensions amb
Autodesk Inventor
Aprendrem des de les eines
més bàsiques a les més
avançades d'aquesta
aplicació líder en el sector
del dibuix tècnic i
l'enginyeria industrial
aplicada a productes.
___

Integració
d'interactivitat i bases
de dades en llocs Web
Coneixerem el llenguatge de
programació PHP i les bases
de dades MySQL, elements
orientats a dotar
d'interactivitat i continguts
dinàmics als llocs web.
___

Introducció als fulls
d'estil CSS
Aprendrem a crear fulls
d'estil CSS i farem un repàs a
les propietats que s'hi
inclouen i a les plataformes
que els suporten.
___

Introducció a l'HTML5
Coneixerem les possibilitats
d'aquest llenguatge
d'etiquetes en aquesta nova
versió i la seva aplicació a la
Web moderna.
___

Maquetació amb
Adobe Indesign
Aprendrem des dels aspectes
més bàsics als més avançats
d'aquesta aplicació i veurem
com es relaciona amb altres
eines per a la creació de
publicacions i treballs
professionals.
___

Maquetació amb
QuarkXPress
Aprendrem des dels aspectes
més bàsics als més avançats
d'aquesta aplicació amb la
finalitat de poder realitzar
qualsevol tipus de
maquetació professional.
___

Disseny gràfic i industrial

Publicació de llocs
Web
Coneixerem les diferents
possibilitats de publicació
d'un lloc Web per deixar-lo a
punt perquè hi accedeixin els
visitants.
___

Retoc digital d'imatges
amb Adobe Photoshop
Veurem des dels aspectes
més bàsics als més avançats
d'aquesta aplicació, i
aprendrem els conceptes
imprescindibles de retoc
digital per a la creació
d'imatges professionals.
___

Usabilitat i
accessibilitat Web:
pensant en l'usuari
Descobrirem les tècniques
emprades per aconseguir
que una aplicació o lloc Web
sigui còmode d'usar per part
dels usuaris que hi
accedeixen.
___
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Competències digitals
Full de càlcul Microsoft
Excel
Aprendrem a usar aquesta
aplicació de full de càlcul,
des de les opcions més
bàsiques a les més
avançades, amb l'objectiu
d'augmentar la nostra
productivitat personal.
___

Base de dades amb
Microsoft Access
Aprendrem a usar aquesta
aplicació de base de dades
professional, des de les
opcions més bàsiques a les
més avançades, amb
l'objectiu d'augmentar la
nostra productivitat
personal.
___

Competències TIC
(preparació per a
l'ACTIC)
Ens prepararem per a la
superació de l'examen oficial
ACTIC de la Generalitat de
Catalunya, que acredita les
nostres competències en
entorns digitals.
___

Eines al núvol per al
treball en xarxa
Veurem les diferents
solucions per al treball al
núvol, permet una gran
flexibilitat, alhora que
augmenta la productivitat
personal. Coneixerem
productes com Microsoft 365
o Google Apps.
___

Eines de gestió a les
organitzacions
Coneixerem diferents
aplicacions molt populars
que ens permeten portar el
dia a dia de les empreses, des
de la facturació fins a la
comptabilitat i les nòmines,
passant per la gestió de la
relació amb els clients.
___

Gestió del correu
electrònic i l'agenda
amb Microsoft Outlook
Aprendrem a usar aquesta
popular eina de correu
electrònic i les utilitats
addicionals que ofereix, amb
l'objectiu de gestionar
correctament la nostra
missatgeria i el nostre temps.
___

Google Workspace
Eines per al teletreball
Descobrirem totes aquelles
eines imprescindibles per al
teletreball, fent especial
èmfasi en els aspectes de
seguretat i privacitat de les
dades.
___

Coneixerem el conjunt
d'aplicacions de
productivitat al núvol de
Google (que inclouen Drive,
Docs, Sheet, Calendar, entre
d'altres), aprofundint en les
opcions relacionades amb el
treball col·laboratiu.
___

Microsoft 365
Descobrirem el conjunt
d'aplicacions clàssiques de
Microsoft Office, però en la
seva versió al núvol,
aprofundint en les opcions
relacionades amb aquest i en
el treball col·laboratiu.
___

Navegació segura a la
xarxa
Aprendrem a moure'ns per la
xarxa de forma segura i
eficient, tot usant els
navegadors més populars i
aprenent-ne les opcions de
configuració més avançades.
___

OpenOffice o
LibreOffice, les
alternatives de codi
obert
Coneixerem els paquet
d'aplicacions de
productivitat personal, de
codi obert i gratuïts,
alternatius a solucions de
pagament com Microsoft
Office.
___

Presentacions
professionals amb
Microsoft PowerPoint
Aprendrem a usar aquesta
aplicació amb l'objectiu
d'aconseguir un alt nivell de
qualitat i professionalitat a
les nostres presentacions.
___

Sistema operatiu
Windows
Aprendrem a usar de forma
eficient el sistema operatiu
més popular del món, veient
les opcions més bàsiques
però també les que permeten
que l'usuari domini l'entorn i
pugui resoldre els problemes
del dia a dia.
___

Tractament de textos
amb Microsoft Word
Aprendrem a usar aquesta
aplicació de tractament de
textos professional, des de
les opcions més bàsiques a
les més avançades, amb
l'objectiu d'augmentar la
nostra productivitat
personal.
___
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Programació
i anàlisi
de dades
Anàlisi de dades amb
Power BI

Base de dades
MariaDB

Descobrirem aquesta eina de
Microsoft, pensada per al
anàlisi de dades a les
organitzacions, que aporta
una gran versatilitat en
l'obtenció de resultats,
alhora que ho fa d'una forma
ràpida i senzilla.
___

Aprendrem a crear una base
de dades relacional usant
aquesta eina de codi obert.
Veurem com crear consultes
i com realitzar connexions de
dades amb servidors web i
tots els llenguatges que
treballen habitualment amb
MySQL.
___

Base de dades MySQL
Aprendrem a crear una base
de dades relacional usant
aquesta potent i coneguda
eina del mercat. Veurem com
crear consultes i com
realitzar connexions de
dades amb servidors web.
___

Bases de dades no
relacionals
Coneixerem productes com
Redis o MongoDB, líders en
el món de les bases de dades
no relacionals, que permeten
realitzar consultes sobre
dades no estructurades, a
diferència de les bases de
dades relacionals clàssiques.
___

Big Data per al
màrqueting i la presa
de decisions
Descobrirem la potència que
aporta el Big Data en la presa
de decisions a les
organitzacions i com poder
aplicar-lo en el món del
màrqueting.
___

Creació de pàgines
web amb PHP i
MongoDB
Aprendrem a usar
MongoDB, líder en el món
de les bases de dades
NoSQL, que permet a les
empreses ser més àgils i
escalables, tot millorant
l'experiència del client,
accelerant el temps de
comercialització i reduint
costos.
___

Desenvolupament
d'Apps per a Android

Desenvolupament web
amb JavaScript i Ajax

Coneixerem App Inventor,
amb qui podrem crear
fàcilment aplicacions natives
per a Android sense
programar, tot usant una
eina online gratuïta i
mantinguda, actualment, per
l'Institut Tècnic de
Massachusetts (MIT).
___

Descobrirem Ajax, una
tècnica que permet,
mitjançant programes escrits
en Javascript, que un
servidor i un navegador
intercanviïn informació en
formats estàndard, de forma
no sincronitzada.
___

Desenvolupament
d'aplicacions mòbils
per a iPhone i iPad
Aprendrem a crear
aplicacions per a dispositius
mòbils que usin iOS, el
sistema operatiu d'Apple,
així com a publicar-les a la
botiga online de la marca
(App Store).
___

Eines de BI (Business
Intelligence)
Aprendrem sobre les
diferents eines del mercat
per a la intel·ligència
empresarial, amb l'objectiu
d'ajudar a prendre decisions
a les organitzacions en base a
les dades que aquestes
generen.
___

Frameworks per a PHP
Coneixerem els entorns de
treball més populars i actuals
per al llenguatge de
programació PHP, com el
popular CakePHP, cosa que
ens permetrà desenvolupar
webs de forma àgil, robusta i
eficient.
___
Intel·ligència artificial
(IA) aplicada
Aprendrem eines i
llenguatges de programació
orientades a l'aprenentatge
de les màquines, amb
l'objectiu d'automatitzar
tasques i processos a les
organitzacions.
___
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Introducció a la
programació
Tindrem una primera
aproximació al món de la
programació, útil per a
persones que desitgin
introduir-s'hi des d'altres
especialitats, o que
necessitin una base per
realitzar altres cursos de
programació més avançats,
des dels conceptes comuns a
la programació orientada a
objectes.
___

Metodologies de
millora continua a les
organitzacions
Descobrirem les
metodologies de millora
contínua de processos a les
organitzacions (com Agile,
Scrum, DevOps o Lean) amb
la finalitat de poder adaptar
la més adequada a cada
situació. Des de processos
industrials a serveis
relacionats amb el
desenvolupament de
software.
___

La plataforma .NET de
Microsoft

Programació amb Go

Coneixerem la plataforma
.NET, que permet el
desenvolupament
d'aplicacions en diversos
llenguatges de programació
com C#, Visual Basic o
Python, entre d'altres, i que
és el producte estrella de
Microsoft si parlem
d'entorns de programació.
___

Coneixerem aquest nou
llenguatge desenvolupat per
Google. Fàcil d'aprendre,
fàcil de llegir, flexible i segur,
que ens permet
desenvolupar serveis,
aplicacions, pàgines web i
administració de sistemes de
forma àgil i senzilla.
___

Programació amb Java
Aprendrem a programar
amb el llenguatge de
programació per excel·lència
si parlem d'entorns gràfics,
orientació a objectes i
d'Internet. És un llenguatge
complert i independent, que
permet la creació de
qualsevol tipus d'aplicació.
___

Programació amb
JavaScript
Coneixerem JavaScript, que
afegeix als processos de
creació de pàgines web la
possibilitat d'aconseguir
interactivitat amb l'usuari i
millorar la interfície de
navegació, cosa que ens
permet disposar d'un
poderós recurs per millorar
els nostres treballs.
___

Programació amb PHP
Descobrirem el llenguatge de
programació per excel·lència
si parlem d'entorns Web,
orientació a objectes i
d'Internet, adquirint una
molt bona base de
programació i veient, també,
la interacció amb diversos
sistemes de bases de dades.
___

Programació amb
Python
Aprendrem aquest
llenguatge de programació,
molt utilitzat en el mercat,
sobretot per al
desenvolupament web,
l'anàlisi de dades i l'internet
de les coses . Conèixer com
funciona ens obrirà un gran
ventall de possibilitats per al
nostre desenvolupament
professional dins del món de
la programació.
___

Programació de
videojocs amb Unity

VBA, el llenguatge de
programació d'Office

Coneixerem aquesta
plataforma de
desenvolupament de
videojocs, una de les més
usades i amb més demanda
laboral al món en aquest
àmbit, cosa que ens
permetrà millorar el nostre
perfil professional.

Coneixerem VBA, Visual
Basic per a Aplicacions,
llenguatge incorporat de
forma nativa a cada una de
les aplicacions de Microsoft
Office (com Word o Excel),
cosa que ens permetrà anar
un pas més enllà en la
personalització d'aquestes i
en l'augment de la nostra
productivitat personal.
___

Programació frontend
/ backend
Aprendrem les bases de la
programació dels entorns
web des de la banda del
client a la banda del servidor
usant eines que ens
permetran crear, de forma
ràpida i senzilla, tant
aplicacions de xarxa
escalables com interfícies
interactives d'usuari.
___
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Certificats digitals
Aprendrem sobre la
legislació actual en certificats
digitals i signatura
electrònica i coneixerem els
tràmits per a obtenir-los.
___

Control parental
Coneixerem les eines que
permeten controlar les
activitats que els nostres fills
fan des dels dispositius
electrònics i PC's
___

Higiene preventiva del
PC (optimització,
registre, seguretat)
Descobrirem les eines que
incorporen els sistemes
operatius per tenir els
nostres PC's ben mantinguts
i optimitzats
___

Introducció al cloud
computing
Entendrem què és la
"informàtica al núvol" i què
ens pot aportar, veient-ne
exemples amb aplicacions i
serveis reals.
___

Linux (preparació
certificació LPI)

Cisco - Administració
de xarxes

Aprendrem a usar aquest
sistema, des del punt de vista
de l'administrador, amb
l'objectiu de superar la
certificació oficial LPI.
___

Ens prepararem per a la
obtenció de la certificació
oficial CCNA de Cisco
Systems, que ens acredita
com a administradors de
xarxa.
___

Seguretat en
dispositius mòbils
Veurem tots aquells elements
que cal tenir en compte, a
nivell de seguretat, en el
moment d'usar dispositius
mòbils.
___

Ciberseguretat
a les
organitzacions

Seguretat en xarxes
WiFi
Veurem tots aquells
elements que cal tenir en
compte, a nivell de seguretat,
en el moment de posar en
marxa una xarxa WiFi.
___

Introducció a la
virtualització (VMWare vs
VirtualBOX & Virtual PC)

Configuració d'entorns
remots per al
teletreball

Veurem com ens poden
ajudar les eines de
virtualització actuals per
muntar infraestructures
complexes reduint costos
d'inversió.
___

Coneixerem quines són les
eines, metodologies i
aplicacions necessàries per a
crear un entorn de teletreball
segur, mantenint la
productivitat i assegurant la
privacitat de les dades.

L'últim Windows

Metavers i web3: la
nova internet del valor i
la presència

Coneixerem les
característiques més
destacables de la última
versió del sistema operatiu
més popular de Microsoft.
___

Aprendrem a usar aquest
sistema, des del punt de vista
de l'administrador, amb
l'objectiu de superar la
certificació oficial
___

Ens introduirem en la nova
internet del valor (web3) i la
presència virtual (metavers).
És vital aprendre a moure's
en aquesta nova realitat que
combina objectes i drets
digitals amb la realitat, més
enllà d'entendre la pròpia
tecnologia blockchain, que
n'és la base.
___

Blockchain, molt més
que monedes

Azure, el núvol de
Microsoft

Windows Server

Aprendrem què és
blockchain i com canviarà les
nostres vides. També veurem
què son les criptomonedes,
amb quines eines en podem
crear i perquè es considera
aquesta tecnologia com una
de les més segures del món.
___

Coneixerem Microsoft Azure,
la proposta al núvol de
Microsoft que permet
construir, provar, desplegar i
administrar aplicaciones i
serveis mitjançant centres de
dades externs a les
organitzacions.
___
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Sociocultural
i lleure

Emocions i
intel·lecte
___
Activa la teva memòria
___
Alfabetització
___
Creences
___
Cuida les teves emocions
___
Fem comunitat
___
Gestió emocional
___
Lectura i jocs de memòria
___
Moviment expressiu i
autoestima
___
Suport en l'estudi
___

___
Cuina vegana i vegetariana
___
La paella pel mànec
___
Pinxos i tapes
___

Musical
___
Cant coral
___
Cantem cançons amb
guitarra
___
Castanyoles
___
Escull el teu instrument
___
Gòspel
___
Havaneres
___
Llegeix, canta i toca música
___

Tecnologia
___
Alfabetització digital
___
Aprèn a fer cartells amb
Canva
___
Aprèn a usar el mòbil
___
Control parental
___

Cuina i
alimentació
___
Alimentació saludable,
energètica i nutritiva
___
Cuina de Nadal
___
Cuina de temporada
___
Cuina japonesa
___
Cuina per a cel·líacs
___
Cuina per a tothom
___
Cuina sense gluten
___
Cuina sense pares

Art i
manualitats
___
Aprèn a estimar els llibres
___
Aprèn a fer patrons per
confeccionar roba
___
Aprèn patronatge
___
Arts aplicades
___
Cal·ligrafia i pintura
tradicional xinesa
___
Ceràmica
___
Costura
___
Decoració de Nadal
___
Decoració jove
___
Descobreix racons de
Catalunya
___
Dibuix i pintura
___
Ganxet
___
Labors de retalls - Patchwork

___
Labors i manualitats de punt
___
L'art Barroc
___
Mans creatives i enginyoses
___
Maquillatge
___
Preparem el Nadal
___
Puntes de coixí
___
Reforma i reciclatge de roba
___
Scrapbook de Nadal
___
Teatre
___
Tècniques de creació
artística
___
Treballem amb vidre
___
Treballs manuals
___
Treballs manuals decoratius
___
Urban Sketch, passió pel
dibuix!
___

Corporal
___
Activa - Estira i Relaxa
___
Aeròbic
___
Aikido
___
Ballem!
___
Balls llatins
___
Bellesa corporal
___
Bellesa facial
___
Dance
___
Dansa del ventre
___
Dansa- Jazz
___
Dansa oriental
___
Dansa urbana
___
Esquena i postura
___
Estiraments

___
Estiraments - stretching
___
Gimnàstica
___
Gimnàstica alternativa
___
Gimnàstica dolça
___
Gimnàstica suau
___
Hip-Hop per a joves
___
Hipopressius
___
Ioga
___
Ioga en família
___
Ioga per a gent gran
___
Meditació i relaxació
___
Pilates
___
Taitxí
___
Tonificació
___
Zumba
___

Cursos, tallers i seminaris en calendari/grup
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Idiomes

Ceina us ofereix un ampli
ventall de possibilitats
d'estudiar idiomes, tan a
nivell d'introducció com de
preparació per als exàmens
oficials, així com classes de
conversa, sessions "un a
un" i sessions de conversa
comercial, també amb
professionals nadius.

Exàmens de certificació oficial
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Certificació Oficial

Fundación CCI
Som acreditats per la
Fundación CCI com a centre
adherit a la xarxa de centres
de certificació de
competències en idiomes per
a la gestió d'avaluacions
d'idiomes d'acord amb els
criteris del Marc Comú
Europeu de Referència per
les Llengües: aprenentatge,
ensenyament i avaluació.
MCERL. Normalment
s'inclou aquesta certificació
en alguns dels cursos
d'idiomes que oferim. Per a
inscriure's, cal contactar amb
Ceina.

Ceina és centre examinador oficial de
diversos projectes educatius, tant
d'empreses fabricants com d'organismes de
l'administració pública. El nostre objectiu
és certificar el teu aprenentatge.

Pearson VUE

ACTIC (Acreditació en
competències TIC)
Els usuaris d'ordinador
poden acreditar de forma
oficial les seves
competències. L' ACTIC és el
certificat acreditatiu de la
competència digital, entesa
com la combinació de
coneixements, habilitats i
actituds en l'àmbit de les
tecnologies de la informació i
la comunicació que les
persones despleguen en
situacions reals per assolir
objectius determinats amb
eficàcia i eficiència.

Líder mundial de certificació
en informàtica i noves
tecnologies i ofereix tots els
exàmens oficials de les
marques fabricants a qui
representa. Tots els exàmens
de certificació poden fer-se
lliurement, sense necessitat
d'assistir a cap curs previ, si
ja es disposa dels
coneixements necessaris del
tema seleccionat. Algunes de
les marques més
representatives que
examinen:
_ Microsoft
_ Cisco
_ Avaya
_ Citrix
_ Vmware
_ i moltes més...

Certiport Authorized
Testing Center

PSI Authorized Testing
center
Som centre examinador PSI
en la seva categoria de
Partner “PSI Authorized
testing center”, exàmens a
nivell internacional, del que
destaquen :
_ ACT
_ Amazon (AWS)
_ AHA Certification
_ ISACA
_ GARP
_ Adobe Certified
Professional
_ i molts més...

Som centre autoritzat per
Certiport (Certiport ATC)
per a impartir els exàmens
de certificació que
s'ofereixen a través del seu
programa d'acreditació de
competències, dels que
destaquem:
_ Adobe Certified
Associate (ACA)
_ Apple
_ Autodesk
_ Ic3
_ Intuit
_ Microsoft Office
Specialist (MOS)
_ Microsoft Certified
Application Specialist
(MCAS)
_ Microsoft Certified
Educator (MCE)
_ i molts més...

ACT (American College
Test)
L'examen ACT (American
College Test) és un examen
que les universitats
americanes demanen com a
requisit a requisit per a
poder inscriure's-hi i valora
(a través d'una prova
d'ordinador de més de
quatre hores de durada) el
pensament crític, el
raonament matemàtic i
diversos tipus d'habilitats
d'escriptura dels candidats.
Per a inscriure's a aquest
examen, cal anar al Lloc web
oficial d'ACT i seleccionarnos com a centre
examinador.

Linguaskill from
Cambridge
Som centre examinador dins
d'aquest projecte. L'examen
Linguaskill de Cambridge és
reconegut per ACLES i la
CRUE. ACLES és
l'Asociación de centros de
lenguas en la enseñanza
superior i CRUE, la
Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas.
Normalment s'inclou
aquesta certificació en
alguns dels cursos d'idiomes
que oferim. Per a inscriure's,
cal contactar amb Ceina.

Formació subvencionada i bonificada
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Formació subvencionada
i bonificada
Subvencionada

Bonificada

Al llarg de l'any, la nostra
entitat es presenta a diverses
convocatòries de subvenció
proposades per les
administracions públiques
competents. Aquestes
subvencions, emmarcades
normalment dins les
polítiques actives d'ocupació,
s'adrecen a persones
treballadores tant en situació
d'atur com ocupades i
inclouen des d'activitats
formatives fins a accions
d'orientació i inserció
laboral.

Beneficiaris de la
formació bonificada

A banda, establim aliances
estratègiques amb
administracions locals,
empreses i organitzacions
per tirar endavant projectes
territorials o sectorials
singulars que permetin
impulsar l'ocupabilitat de les
persones i les seves millores
competencials.

Per facilitar els tràmits i la
gestió dels cursos, existeix la
figura de les entitats
organitzadores, que ajuden
les empreses a conèixer
l'import de la seva
bonificació amb una simple
consulta i, a més, actuen de
consultores i custodien la
documentació i fan el
seguiment del curs, fins a la
seva finalització. També són

Les persones assalariades
que cotitzen a la seguretat
social en concepte de
formació professional. Les
empreses poden formar al
seu personal a cost zero,
bonificant l'import d'aquesta
formació a les quotes de la
seguretat social.

Les entitats
organitzadores

les encarregades d'expedir la
certificació final.
Junt a les entitats
organitzadores, les gestories
ajuden a realitzar els passos
finals de la bonificació.

Mecànica de la
bonificació
Cada empresa disposa d'un
crèdit anual no acumulable,
que es basa en un càlcul
sobre les seves aportacions a
la quota de formació
professional, i que marca el
màxim valor de la
bonificació per a aquell any.
_ Les empreses disposen
d'un crèdit mínim de 420€
anuals.
_ Per a imports superiors,
s'aplicarà un càlcul sobre
la cotització de la seguretat
social de l'any anterior.

_ Sobre l'import obtingut,
s'aplicaran els següents
percentatges de bonificació
màxima en funció de la
plantilla de l'empresa:
___ 100%, d'1 a 9 pers.
___ 75%, de 10 a 49 pers.
___ 60% de 50 a 249 pers.
___ 50% de 250 o més pers.
_ La quantitat resultant serà
el crèdit disponible per a
l'any en curs.
_ L'empresa ha de pagar la
totalitat de l'import a l'inici
del curs i s'ho descomptarà
de les quotes de la
seguretat social del mes de
finalització del curs.
_ Si no s'usa el crèdit de
l'any en curs, pot perdre's
o conservar-se per a l'any
següent, depenent de les
característiques
individuals de cada
empresa.

Estàs a punt?
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Team
building

El niu de les àguiles

Reconnectem!

Allibera l'ostatge d'un
búnquer enemic (Paintball,
Làsertag o Airsoft).
___

Aconsegueix que la nostra
flota interestelar torni a la
terra (Escape Room).
___

Mapes mentals

L'examen

Aprèn a estructurar i
ordenar la informació i les
idees de forma visual (taller
pràctic).
___

Resol els enigmes per
aconseguir un objectiu comú
(Experiència col·laborativa).
___

El codi
Tresors urbans
El Team Building o
"construcció d'equips",
és un terme usat per
definir un conjunt
d'activitats que
busquen formar equips
d'alt rendiment i
millorar les relacions
interpersonals dins
d'un grup, en tot tipus
d'organitzacions,
esdevenint el
complement ideal als
plans de formació
d'aquestes.

Descobreix els tresors de la
ciutat (gimcana urbana, amb
geolocalització).
___

La gran evasió
Aconsegueix fugar-te d'una
presó real de 500 m2
utilitzant l'enginy (Escape
Room 100% immersiu).
___

Respòn... si pots!
Participa en un trepidant
concurs de televisió de
preguntes i respostes
(Escape Room).
___

Design Thinking
Genera solucions usant
innovació a través del Design
Thinking (taller).
___

La gran carrera
Competeix contra el teu
equip en un circuit de karts
rèplica d'un circuit de
Fórmula 1 (activitat
esportiva).
___

Aconsegueix el codi secret
per a obrir una caixa forta i
recuperar la fórmula de la
felicitat (Escape Room).
___

Activitats
gastronòmiques
Descobreix les activitats
gastronòmiques més
interessants per a la teva
organització (Tallers
gastronòmics).
___

Decoració i art
Descobreix els tallers de
decoració i art més
interessants per a la teva
organització (Tallers de
decoració i art).
___

Aprèn a navegar!
Aconsegueix el teu primer
títol nàutic (Taller de
navegació amb llicència
inclosa).
___

Neda entre tonyines!
Submergeix-te entre les
tonyines més grans del món!
___

Responsabilitat social i compromís
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Responsabilitat
social i compromisos
A Ceina estem
compromesos amb el
creixement de les
persones i del territori i
en volem ser part
activa: actors de
transformació per
generar valor conjunt i
contribuir al
desenvolupament local
i global. Per això
gestionem la nostra
activitat
comprometent-nos
amb l' Agenda 2030 i
els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible:

Pensem i desenvolupem
estratègies i accions per
promoure la transformació i
millora de les persones, del
medi ambient i per les
aliances socials de valor
conjunt.

Degut a això tenim en
compte les fites marcades
pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
de l'ONU, per anar-les
incorporant en els nostres
processos actuals i futurs.

Com a empresa
corresponsable volem
transmetre els nostres valors
de qualitat, compromís i
transparència amb accions
reals, tot per crear vincles
que facilitin un
desenvolupament conjunt.

Amb la nostra activitat,
incidim directament sobre
aquests ODS:

Treballem generant
oportunitats de formació i
treball digne amb igualtat de
condicions per a totes les
persones.
Volem facilitar oportunitats
que permetin assolir un
progrés econòmic, social i
tecnològic als territoris, que
estigui alineat amb les
necessitats de cada sector
econòmic.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

ALIANÇA PER
ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS

TREBALL DIGNE
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

I contribuïm activament a
aquests altres:

SALUT
I BENESTAR

IGUALTAT
DE GÈNERE

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

Fem les coses ben fetes

Acreditacions
Àmbit TIC
___
Microsoft IT Academy
___
Microsoft Certified Partner,
Silver Partner
___
Cisco Networking Academy
___
Novell Training Partner - Gold
Partner
___
Linux Professional Institute Approved Training Center
___
Authorised Testing Center PSI
___
Authorised Testing Center
Pearson VUE
___
Authorised Testing Center MCAS
(Microsoft Certified Application
Specialist)
___
Authorised Testing Center Adobe
(Adobe Certified Associate)
___
Authorised Testing Center
Autodesk (Autodesk Certified
User)
___
Authorised Testing Center IC3
(Internet & Computing Core
Certification)
___
Centre examinador autoritzat
ACTIC (Generalitat de
Catalunya)
___

Premis
___
Premi a la normalització
lingüística en l’àmbit socioeconòmic

___
Premis IDEA, 1er premi
___
Premi UEA a la trajectòria
empresarial
___

Membres de
___
Coordinadora Sinergia Social
___
UEA - Unió Empresarial de
l’Anoia
___
TICAnoia - Associació
d'empreses TIC de l'Anoia
___
PIMEC, Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya
___
Cercle d'economia de Catalunya
___

Altres
acreditacions
___
Inscrita en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya , amb el
número d’inscripció registral
Nb0704198.
___
Inscrita en el RESA del
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio amb el número
d’inscripció registral
0007072011.
___
Empresa acreditada amb el
certificat de qualitat ISO
9001:215 , atorgat per la
certificadora Applus , amb el
número de registre EC-5088/09.

___
Entitat organitzadora de la
FUNDAE, Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo.
___
Generalitat de Catalunya,
departament de treball. Inscrita
al SOC amb el número 3254 ,
amb homologació per a impartir
formacio amb certificats de
professionalitat.
___
Generalitat de Catalunya,
departament de salut. Inscrita al
REFMA amb el número
0320/CAT.
___
Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Jocs i
Espectacles. Centre homologat.
___

Publicacions
___
Enciclopèdia Catalana: Manuals
pràctics d’ofimàtica
___
Anaya Multimedia: Office 2010.
Edició en català
___
Ra-Ma: Internet de las cosas
___
Amazon KDP: La transformación
digital de la Sociedad
___

Idiomes
___
Centre examinador oficial
Linguaskill from Cambridge
___
Centre examinador oficial
Fundación FCCI
___
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