PROGRAMA ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL
Nom del curs: ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL.
Núm. hores: 50 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO,
SEM, email Màrqueting.
- Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital.
- Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.
Continguts:
1. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty.
2. Sense analítica estem Cecs.
3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap.
4. El Pla de Màrqueting Digital.
4.1 Auditoria.
4.2 Estudi de la competència.
4.3 Anàlisi DAFO.
4.4 Anàlisi de l'Audiència.
4.5 Fixar Objectius: SMART goals i KPI.
4.6 Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini.
4.7 Fixar un calendari d'implementació.
4.8 Fixar un pressupost.
4.9 Avaluar el Pla de Màrqueting Digital.
5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials.
6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals.
7. Analítica Web aplicada a projectes SEO.
8. Eines per a analitzar : Connectar Wordpress amb Google Analytics i Webmasters, connectar
Wordpress amb MailChimp /Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram
Analytics / LinkedIn.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA ANGLÈS A.1.A
Nom del curs: ANGLÈS A.1.A.
Núm. hores: 75 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita, en expressió i interacció oral i
escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre
temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants
que s'esforcen a fer-se entendre.
- Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en
llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial
del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
Continguts:
Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats
pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents
característiques:
- Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
- Àrea professional: Formació y Educació.
- Denominació: Anglès A1.
- Codi: SSCE01.
- Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
(MCERL).
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES.
A.1 Continguts lèxic-semàntics.
1. Vocabulari bàsic relacionat amb: Identificació personal; Habitatge, llar i entorn; Activitats de la
vida diària; Temps lliure i oci; Viatges: transport públic; Relacions humanes i socials.
2. Abreujament de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).
3. Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, menja in).
4. Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

A.2 Continguts gramaticals.
1. Oració: Concordança subjecte-verb en nombre; Presentació i iniciació d'oracions declaratives
afirmatives i negatives; interrogatives (amb i sense partícules) i respostes breus (Yes, I am. No, she
doesn´t) en els temps verbals estudiats. Ordre dels elements: subjecte, verb i complements; posició
de la negació.
2. Noms i adjectius: El número del nom: formació del plural + (i)s; plurals irregulars (women, men);
noms que s'usen solament en plural (people). El gènere del nom de persones: paraules diferents per
al masculí/femení (boy-girl); paraules comunes per a tots dos (teacher); sufix –ess per formar el
femení d'alguns noms (waiter-waitress). Noms comptables i incomptables i consolidació de casos
que presenten més dificultat (people, money, paper...). El genitiu ´s / s´ (Jane´s sister, my
parents´car).
3. Determinants: L'article determinat i indeterminat. Usos més comuns i omissió. Demostratius i
concordança en nombre amb el nom: That car is very fast. Interrogatius: What (What colour is it?).
4. Pronoms: Pronoms personals subjecte i complement, impersonals, demostratius, interrogatius i
indefinits. Ús de one (s): the xarxa one.
5. Verbs: Formes i usos del verb be en present. Verbs auxiliars do i be. Característiques i ús. Present
simple dels verbs més freqüents. Presentació i iniciació. Imperatiu (Listen. Do not write). Formes i
usos del verb be en passat. El Present Simple i el Present Continu dels verbs més freqüents. Contrast
entre tots dos temps. El Passat simple. Formes regulars i irregulars dels verbs del nivell. Usos.
6. Adverbis: Interrogatius: Where, When, How, Why. Afirmació i negació (yes, no). Formació de
l'adverbi a partir de l'adjectiu. Excepcions: hard, fast, well.
7. Enllaços: Ús de les preposicions més freqüents de lloc, adreça i temps. Presentació d'altres
preposicions (with, without, about).
A.3 Continguts ortogràfics.
1. L'alfabet. Lletrejo.
2. Representació gràfica de fonemes i sons: Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes.
Correspondències inusuals en paraules d'ús freqüent. Vocals mudes i el seu possible valor fonològic.
Consonants mudes. Canvis ortogràfics davant inflexions.
3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos,
nacionalitats i idiomes.
A.4 Continguts fonètics i fonològics.
1. Sons i fonemes vocàlics.
2. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.
3. Sons i fonemes consonàntics.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.
Continguts sociolingüístics i socioculturals: Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de
cortesia, estereotips i introducció bàsica a las varietats geogràfiques i de registre.

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.
1. Continguts funcionals: Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del
coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura. Actes de compromís: funcions o actes de parla
relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió. Actes directius: funcions o actes
de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és, al seu
torn, un acte verbal com una acció d'una altra índole.
2. Continguts discursius: Iniciació de fórmules bàsiques relacionades amb el control de la
comunicació. Fórmules de cortesia. Marcadors conversacionals per saludar presentar-se, dirigir-se a
algú, acomiadar-se, etc... Consolidació de certs marcadors per ordenar el discurs i recursos per
contextualitzar en l'espai i en el temps (Then; after that; later ...).
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament
d’Alcarràs al telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA ANGLÈS B.1.A
Nom del curs: ANGLÈS B.1.A.
Núm. hores: 60 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Continguts:
Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel
Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:
- Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
- Àrea professional: Formació i Educació.
- Denominació: Anglès B1.
- Codi: SSCE03.
- Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
(MCERL).
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES.
A.1 Continguts lèxic-semàntics.
1. Vocabulari.
- Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i
informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
- Reconeixement d'expressions i vocabulari molt freqüents de l'anglès col·loquial (lad- boy or Young
man, cheers-thanks).
2. Formació de paraules.
- Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixos freqüents.
- Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch).
3. Significat.
- Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, say/tell).

A.2 Continguts gramaticals.
En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors. A continuació
es destaquen alguns aspectes nous.
1. Oració.
- Actitud del parlant i modalitats d'oració simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa,
desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i negatives, emfàtiques i passives).
- Ordre i alteracions en cada tipus d'oració: posició de la negació. Sistematització de la concordança.
El·lipsi d'elements.
- Oracions interrogatives: posició de les preposicions amb partícules interrogatives wh-.
- Preguntes i respostes breus “Tag questions” i “Tag responses”.
2. Noms i adjectius.
Nom.
- Classes de noms i formació del gènere i nombre. Repàs i ampliació.
- Consolidació de: noms comuns per al masculí i el femení (adult, passenger).
- Noms només incomptables (information, luggage, news, weather).
Adjectius i altres complements del nom.
- Repàs dels adjectius relatius i absoluts: ‘gradable’ i ‘senar-gradable’ (difficult/hungry;
dead/married); ‘extremi’ (starving, amazing, awful).
- Repàs de la posició de l'adjectiu: (a free tiquet; this tiquet is free). Posició atributiva exclusivament:
main, daily i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, sota-sota.
3. Determinants.
- Reconeixement de l'ús del genitiu amb ‘s en certes expressions de temps (a day’s work, a month’s
salary). Comparar amb l'estructura a three-week holiday (Veure “Adjectius”).
- Ús d'indefinits: some, any, no i every. Contrast entre no – not... any. Contrast i usos especials de
some i any.
4. Pronoms.
- Reconeixement de l'ús de they/them/their amb el referent en singular (If somebody calls, tell them
I’ll call them back).
- Revisió de You com a pronom impersonal. (Veure “Oració”).
- Reforç i ampliació de l'ús d'indefinits: some i any de forma independent o en combinació amb bodi,-one, -thing; every.
5. Verbs.
- Consolidació de les formes per expressar present: present simple i continu; present perfecte simple
amb for i since.
- Revisió i ampliació de les formes per expressar passat: passat simple i continu; la forma used to +
inf; present perfecte simple.
- Passat perfecte simple.
- Verbs modals ca, could, may, might, must, should, ought to. La forma be able to.Les formes (not)
have to i needn’t per expressar obligació o absència d'obligació.
6. Adverbis.
Adverbis i locucions adverbials.
- Gradació de l'adverbi (faster, habiti slowly). Irregularitats: better, worse, habiti, less, further.
- Likely / Unlikely per expressar probabilitat.

7. Enllaços.
Conjuncions i Locucions Conjuntives.
- Revisió de les conjuncions coordinants i subordinants d'ús habitual: and, but, or, because, sota,
when, if, after, before.
Preposicions.
- Revisió de l'ordre de les preposicions en oracions de relatiu i interrogatives (Veure “Oració”).
- Consolidació de les preposicions postpuestas amb verbs d'ús freqüent (agree with, ask for, belong
to).
A.3 Continguts ortogràfics.
- Sistematització de l'ús de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms
d'accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de periòdics, en començar el estil directe). Revisió
i ampliació.
A.4 Continguts fonètics i fonològics.
- Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten
major dificultat.
- Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels
plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passat simple/participi de passat dels
verbs regulars; “consonant clusters” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La r al final de
paraula. El so /en síl·labes àtones i en formes àtones d'articles, pronoms, preposicions, conjuncions i
verbs auxiliars i modals.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.
Continguts sociolingüístics i sociocultural.
En aquest nivell s'aprofundeix en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural,
refermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i
diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts
socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats
comunicatives.
A continuació es detallen les àrees de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
- Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums
relacionats amb el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives.
- Activitats de lleure: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de
comunicació.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.
C.1 Continguts funcionals.
- Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l’opinió, la
creença i la conjectura: afirmar; anunciar; assentir; classificar; confirmar la veracitat de un fet;
descriure; expressar acord i desacord; expressar ignorància i coneixement d'un fet; expressar dubte;
expressar una opinió; formular hipòtesis; identificar i identificar-se; informar; predir; recordar alguna
cosa a algú. Narrar fets passats, presents i futurs; raonar i argumentar una opinió o punt de vista.

- Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció,
voluntat i decisió: expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa;
oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; animar algú a fer alguna cosa.
- Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna
cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar; advertir;
donar instruccions; donar permís o dispensar a algú de fer alguna cosa; ordenar; demanar alguna
cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir;
proposar; recordar alguna cosa a algú; intimidar, amenaçar.
- Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte
social i expressar actituds respecte als altres: convidar; acceptar i declinar una invitació; concertar
una cita, quedar amb algú, agrair; atreure l'atenció; donar la benvinguda; acomiadar-se; expressar
aprovació; expressar condol; felicitar; interessar-se per algú o alguna cosa; lamentar; demanar
disculpes; presentar-se; presentar algú; saludar; fer complerts; fer retrets.
- Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant
determinades situacions: expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i
desaprovació, decepció, desinterès i interès, disgust, dubte, esperança, preferència, satisfacció,
sorpresa, temor, tristesa; avorriment, indiferència, desitjo; un estat físic o de salut: dolor, fred o
calor, son, gana o set, benestar o malestar.
C.2 Continguts discursius.
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
5. Context espai-temporal:
- Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
- Tipologia textual.
- Textos receptius escrits: Postals, cartes personals i correu electrònic; notes personals, invitacions,
felicitacions; anuncis, fullets d'informació i comercials; receptes de cuina, cartes i menús; articles de
premsa, agenda d'oci i cartellera d'espectacles, horòscop, passatemps; entrevistes, lletres de
cançons; textos literaris (contes, narracions breus, faules, poemes); material elaborat pel / per la
professor / a, pàgines web, instruccions.
- Textos receptius orals: Textos parlats, radiofònics, retransmesos per megafonia i gravats
(contestadors); explicacions del professor / ai d'altres alumnes / as; converses d'àmbit personal,
converses en llocs públics (botigues, consulta mèdica, punts d’informació, etc.); narracions
d'esdeveniments, costums, processos, instruccions, debats i discussions, entrevistes breus,
enquestes, anuncis, notícies, concursos, dibuixos animats, cançons.
- Textos productius escrits; postals, cartes personals i correu electrònic; notes i apunts personals;
invitacions, felicitacions, petits anuncis, cartells informatius, instruccions, descripció d'objectes, llocs
i persones, narracions d'esdeveniments, costums, processos; sol·licituds, formularis, impresos
senzills que requereixin dades personals. Textos productius orals; converses d'àmbit personal,
converses en llocs públics (botigues, consulta de / la metge, punts d'informació ...), narracions de
esdeveniments, costums, processos; descripcions d'objectes, llocs i persones; instruccions.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat
textual.
1. Inici del discurs: mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema;
tematització.
2. Desenvolupament del discurs:
- Desenvolupament temàtic.
- Manteniment del tema: coreferència (ús de l'article, pronoms, demostratius; concordança de
temps verbals); el·lipsis; repetició (ressò lèxic; sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps
lèxics); reformulació; èmfasi.
- Expansió temàtica: exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes.
- Canvi temàtic: digressió; recuperació de tema.
3. Conclusió del discurs: resum / recapitulació, indicació de tancament textual i tancament textual.
4. Manteniment i seguiment del discurs oral:
- Presa, manteniment i cessió del torn de paraula.
- Suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment, etc.
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament
d’Alcarràs al telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA HABILITATS DIRECTIVES
Nom del curs: HABILITATS DIRECTIVES.
Núm. hores: 20 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip
i com desenvolupador de persones.
- Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball
així com de la relació amb els altres en l'entorn laboral.
- Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals i que incideixen en la gestió d'un
equip de treball.
- Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el desenvolupament
dels membres d'un equip.
Continguts:
1. Habilitats com a directiu i com a persona.
1.1 Competències directives.
1.2 Les competències personals pel lideratge i la direcció.
2. Habilitats com motivador i com creador d'equip.
2.1 Lideratge. Conceptes, estils de conducció i lideratge d’equips de treball.
2.2 Gestió d’equips.
2.3 Gestió de la motivació.
3. Habilitats com desenvolupador de persones.
3.1 Característiques i habilitats per exercir un lideratge multiplicador.
3.2 Gestió del talent.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA INTRODUCCIÓ AL POSICIONAMENT WEB
Nom del curs: INTRODUCCIÓ AL POSICIONAMENT WEB.
Núm. hores: 16 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectiu:
Adquirir nocions bàsiques sobre els recursos existents per promocionar la pròpia empresa
a través de pàgines web.
Continguts:
1. Internet com suport publicitari.
2. Posicionament en cercadors.
3. Principals cercadors.
4. SEO: POSICIONAMEN WEB.
4.1 Què és i com funciona el SEO.
4.2 Principis fonamentals del SEO.
4.3 Preparar la web pel SEO.
4.4 Factors i elements del posicionament web.
4.5 SEO i Google.
4.6 Factors de correlació en el SEO.
4.7 L’oferta i la demanda a internet.
4.8 Les paraules clau.
4.9 Pràctiques recomanades.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
Nom del curs: MANIPULACIÓ D'ALIMENTS.
Núm. hores: 10 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Municipi d’Alcarràs (modalitat presencial).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a
l'entorn laboral.
- Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
- Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb
aliments de manera segura i evitar contaminacions.
- Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb
l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.
Continguts:
1. Els aliments.
1.1 Tipus d’aliments.
1.2 Contaminació microbiana dels aliments.
2. Manipulació i higiene alimentària.
2.1 Higiene del manipulador.
2.2 Higiene del local.
2.3 Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments.
3. Legislació alimentària aplicable.
3.1 Normativa actual genèrica.
3.2 Aliments al·lèrgens i intoleràncies.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament
d’Alcarràs al telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC
Nom del curs: MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC.
Núm. hores: 25 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Pendent de confirmació (modalitat presencial).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectiu:
Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes
fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l'administració central i de
cadascuna de les administracions autonòmiques. DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els
productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de
defensa vegetal.
Continguts:
1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris.
2.1 Classificació i descripció.
2.2 Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i
etiquetatge.
2.3 Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de
prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a l’usuari.
2.4 Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
3.1 Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions
accidentals.
3.2 Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat,
flora i fauna. Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva
2000/60/CE).
3.3 Eliminació d'envasos buits.
3.4 Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut.
4.1 Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera
d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de
seguretat alimentària.
4.2 Riscos per a la població en general.
4.3 Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de
primers auxilis.
4.4 Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident
o sospita d'incident.

5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de l'operari o operària.
Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
Mesures preventives i de protecció de l'aplicador o aplicadora.
Equips de protecció individual (EPI).
Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes
fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
8.1 Tractaments fitosanitaris.
8.2 Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris.
9.1 Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
14.1 Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament
d’Alcarràs al telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451
Nom del curs: OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451.
Núm. hores: 24 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Municipi de Lleida (modalitat presencial).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Capacitar el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva
conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.
- Modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de
càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que operen.
- Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn.
- Fer les operacions sense posar en risc ni la seva persona, ni les persones del seu entorn, ni
la carrega a desplaçar, ni l'entorn.
Continguts:
1. Definició.
1.1 Moviments.
1.2 Classificació.
1.3 Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
1.4 Normes d'ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.
1.5 Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat,
carretons equilibrades, distribució de la càrrega.
1.6 Característiques de les rodes per carretons.
1.7 Tipus de rodes per carretons.
2. Carretons de manutenció automotors.
2.1 Consells per a la seva utilització: aspectes generals, qualificació, selecció i deures del
conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la
càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla,
casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions
periòdiques, consignes en cas d'incendi, prescripcions, codi de circulació.
2.2 Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals
d'utilització, regles per al conductor, consignes d'entrenament.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament
d’Alcarràs al telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA PRESENTACIÓ DE PRODUCTES I VENDA PER IMPULS
Nom del curs: PRESENTACIÓ DE PRODUCTES I VENDA PER IMPULS.
Núm. hores: 10 hores.
Data d‘inici i horari: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Conèixer i identificar els productes que són objecte de compra per impuls.
- Elaborar productes de venda per impuls, de llarga durada i amb presentacions atractives.
- Conèixer aspectes del packaging que facin atractiu el producte i facilitin la seva personalització.
Continguts:
1. Productes de compra per impuls.
2. Elaboració de productes de venda per impuls, de llarga durada i amb presentacions atractives.
3. Packaging dels productes elaborats amb etiquetes vistoses i personalitzades.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

Annex 1. Sol·licitud de participació en una acció formativa
Nom de l’entitat sol·licitant
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Número d’expedient

Denominació de l’acció formativa

Número de l’acció formativa

Dades del treballador/a participant
Cognoms i nom
Nom sentit
Data de naixement

NIF
Gènere

NASS

Discapacitat
☐Sí 1 ☐No

Adreça

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Comarca
Telèfon

A través de quin mitjà vas conèixer aquest curs?
☐ Web del Consorci: conforcat.gencat.cat
☐ Twitter del Consorci @fpo_continua
☐ Web: fp.gencat.cat
☐ Amics, amigues o familiars
☐ Altres

☐ Cercador de cursos del SOC
☐ Twitter d’ocupació @ocupaciocat
☐ LinkedIn
☐ Empresa

☐ Oficina de Treball
☐ Entitat de formació
☐ Agents econòmics i socials
☐ Premsa, ràdio, televisió (mitjans de comunicació)

Interès a participar a l’acció formativa
☐Autoritzo al CFCC a utilitzar les meves dades personals per rebre informació sobre la formació professional per a l’ocupació.

Formació acadèmica
Estudis
☐Sense titulació
☐Títol de graduat ESO / graduat escolar
☐Títol de batxillerat
☐Títol de FP bàsica / Cert. de Prof.* Nivell 1
☐Títol de tècnic/a / FP grau mitjà / Cert. de Prof.* Nivell 2
Àrea funcional (només ocupats/ades)
☐Direcció
☐Administració
☐Comercial
☐Manteniment
☐Producció
Col·lectiu

☐Títol de tècnic/a Superior / FP grau superior / Cert. de Prof.* Nivell 3
☐Estudis universitaris de 1r Cicle (diplomatura-grau)
☐Estudis universitaris de 2n Cicle (llicenciatura-màster)
☐Altra titulació. Especificar:.........................................
*Cert. de Prof.: Certificat de professionalitat

Categoria (només ocupats/ades)
☐Directiu/iva
☐Comandament intermedi
☐Tècnic/a
☐Treballador/a qualificat/ada
☐Treballador/a de baixa qualificació2
☐Desocupat/ada

☐Ocupat/ada. Consigneu-hi codi3

☐Situació de cuidador/a no professional (CPN)

Entitat o empresa on treballeu actualment (només ocupats/ades)
Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Sí ☐

No ☐

Nombre de treballadors

Raó social
Sector
CIF

Conveni de referència
Núm. d’inscripció a la Seguretat Social

Adreça del centre de treball
Codi Postal

Població

Comarca

Signatura del/de la treballador/a
Lloc i data:
Protecció de dades: als efectes previstos a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digi tals, i al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament
de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, s'informa a la persona interessada que les dades pers onals consignades en aquest document s'incorporaran al
fitxer automatitzat del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, “Contractes programa i Convenis per a la Formació Contínua”, amb la finalitat de gestionar i tractar les dades
corresponents. Així mateix, les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat/ada mitjançant escrit a la Subdirecció de Planificació, Innovació i Recursos Humans del Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya, carrer Llull, 297-307, 4a planta, 08019 Barcelona, o a l'adreça de correu electrònic lopd@conforcat.cat.
1. Autoritzo al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a verificar el grau de discapacitat mitjançant el certificat que el Departament d’Acció Social i Ciutadania emet a través de
l’aplicació informàtica PICA.
2. Treballadors/ores inclosos/es en els grups de cotització de la Seguretat Social: 6, 7, 9 i 10, o nivell d’estudis igual o inferior a ESO per a treballadors/ores desocupats/ades.
3. Consigneu-ne el codi d’acord amb la relació següent:
RG Règim general
EH
Treballadors/ores de la llar
FD Fixos discontinus en períodes de no-ocupació
DF
Treballadors/ores que accedeixen a l’atur durant el període formatiu
RE Regulació d’ocupació en períodes de no-ocupació
RLE Treballadors/ores amb relacions laborals de caràcter especial (regulades per
AGP Règim especial agrari per compte pròpia
l’article 2 de l’Estatut dels treballadors)
AGA Règim especial agrari per compte d’altri
CESS Treballadors/ores amb conveni especial amb la Seguretat Social
AU Règim especial d’autònoms
AP
Administració pública
TM Treballadors/ores inclosos/es al règim especial del mar
FDI
Treballadors/ores a temps parcial de caràcter indefinit (amb feina discontínua) i en els
CP Mutualistes de Col·legis Professionals no inclosos com autònoms
períodes de no-ocupació

☐Declaro que he estat informat per part de l’entitat de que el curs per al qual sol·licito la inscripció forma part dels programes de formació professional per a
l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

