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Creada per professionals provinents del món de l'assessoria i la

consultoria en matèria formativa. 

Amb més de 20 anys d'experiència en models formatius, som especialistes

en quatre àrees de treball que impliquen els canvis i marquen la diferència

a les empreses. 
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V I S I Ó ,  M I S I Ó  I  VALORS

Ser una empresa amb vocació i lideratge en la

detecció, la gestió i la impartició d'activitats

formatives de qualitat, referent per als nostres

clients, que generi valor a les empreses pimes i

els seus treballadors.

VISIÓ

Som assessors, consultors i formadors. La nostra

missió és proveir els nostres clients dels serveis de

detecció, gestió i participació d'activitats formatives. 

Ens donem suport a la nostra experiència i als canvis

educacionals per informar i assessorar en matèria

d'Acreditació de Competències i Qualificacions

Professionals.

MISIÓ
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V I S I Ó ,  M I S I Ó  I  VALORS

A SG Consultors Formadors, SL creiem que

el primer valor social d'una empresa és la

motivació dels treballadors i la seva

implicació en els projectes de l'empresa.

VALORS



- 6 -

 

P LANS  D ' OR I ENTAC IÓ  I  FORMAC IÓ

C U R S  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Programes mixtes 
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PROGRAMES MIXTES

Plans de Formació Subvencionats pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya. Programes Mixtos d'Orientació i Formació
ERTO 2021.

Si ets treballador/treballadora afectada per un expedient de
regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de la crisi
derivada per la COVID-19, i vols formar-te, reciclar-te o adquirir
noves habilitats, contacta amb nosaltres. 

Podem oferir-te orientació i formació específica per a ampliar el teu
camp laboral.
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ACCIONS FORMATIVES

Des de SG Consultors Formadors, per tal de donar resposta a aquestes
necessitats, en aquest programa oferim 9 accions formatives:

Administració i gestió

Informàtica i comunicacions

Logística integral

Operador de carretons Norma UNE 58451

Transpaleta: elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord

Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)

Emmagatzematge, estoc i enviament

PROGRAMES MIXTES
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ACCIONS FORMATIVES

Seguretat: Aspirant a vigilant de seguretat privada, Controlador
d'accessos, Formació específica per a vigilants de seguretat, vigilants
d'explosius i escortes privats

PROGRAMES MIXTES

Transport: Conducció vehicles pesats C mercaderies, Transport per
carretera CAP ampliació, Transport per carretera CAP mercaderies
formació contínua renovació.



El context econòmic i social generat per la pandèmia provocada per la
Covid-19 i les mesures que ha calgut adoptar per evitar-ne la propagació
han afectat greument a molts sectors, fet que ha requerit d’un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i
econòmiques.

Per donar-hi resposta, la Comissió Europea va plantejar la necessitat
d'implementar mesures de recuperació i resiliència per fer front a
l'impacte de la crisi de la COVID-19, per facilitar la reparació de la crisi de
la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar-se
per a una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

En aquest context, el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya impulsa els programes de formació professional per a
l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats
amb fons REACT EU, que tenen per objectiu requalificar les persones
treballadores ocupades en els tres pilars REACT: digitalització, economia
verda i atenció a les persones.

La formació s’adreça principalment les persones treballadores ocupades i
és impartida per entitats de formació amb instal·lacions permanents a
Catalunya que permetin la impartició de les especialitats formatives
sol·licitades i l’atenció a les persones participants.
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PROGRAMES PER A LA REQUALIFICACIÓ REACT EU
 

"Aquesta actuació esta impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a
la pandèmia COVID-19". 
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ACCIONS FORMATIVES

Des de SG Consultors Formadors, per tal de donar resposta a aquestes
necessitats, en aquest programa oferim 22 accions formatives:

Acompanyament durant el procés de dol

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Community manager

Emmagatzematge, estocs i tramesesl

Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana

Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès

PROGRAMES PER A LA REQUALIFICACIÓ REACT EU
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Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Instagram per al teu negoci

Logística integral

Metodologies didàctiques específiques:  LEGO

Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana

Neteja de superfícies

Neteja: tractament de paviments sense fluosilicats

PROGRAMES PER A LA REQUALIFICACIÓ REACT EU
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Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451

Operació de carretons Norma UNE 58451
 

Plans d'igualtat
 

Resolució de conflictes

Salut i exercici físic per l’esquena

Transpalet : Elèctrica o Apilador , Manual i de Conductor a bord

Xarxes socials

PROGRAMES PER A LA REQUALIFICACIÓ REACT EU
 



Aquest Programa de formació el promou el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, el finançament d’aquesta
iniciativa formativa es constitueix per especialitats de l'oferta de
formació no formal del Catàleg d'Especialitats Formatives, és a dir,
especialitats no conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat. 

Els programes de formació transversals, d'especialitats de l'oferta
de formació no formal, tenen com a objectiu promoure a través de
les accions formatives, i obtenir competències transversals a
diversos sectors de l'activitat econòmica per donar resposta a les
tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i la mobilitat
intersectorial de les persones treballadores.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ NO FORMAL TRANSVERSAL
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PROGRAMA DE FORMACIÓ NO FORMAL TRANSVERSAL
 

ACCIONS FORMATIVES

Per tal de donar resposta a l’objecte del Programa des de SG Consultors
Formadors, us oferim les següents 23 accions formatives:

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Coaching de fortaleses

Efectes físics i mentals de la COVID-19

Com parlar en públic

Eines de comunicació per intervencions públiques

Comunicació no violenta

Gestió de l'estrès
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Manipulació d'aliments

PROGRAMES PER A LA REQUALIFICACIÓ REACT EU
 

Gestió del temps

Habilitats i eines per la millora professional

Instagram per al teu negoci

Intel·ligència emocional

Mindfulness

Operador/a de plataformes mòbils de personal (PEMP)

L'economia circular, principis i referents
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PROGRAMA DE FORMACIÓ NO FORMAL TRANSVERSAL
 

Reduint petjada: Mesures per promoure el consum responsable.

Programació neurolingüística

Tècniques de relaxació

Reciclatge de primers auxilis

Transpalet : Elèctrica o Apilador , Manual i de Conductor a bord

Prevenció d’accidents en la conducció de carretons elevadors

Programació neurolingüística. Nivell II

Xarxes socials



Aquest Programa de formació el promou el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, dins dels programes de formació professional
per a l'ocupació per a les persones ocupades, les especialitats de l'oferta
de formació formal, responen al Catàleg de Qualificacions Professionals,
per a persones treballadores ocupades, en els quals poden participar
també persones treballadores aturades amb el límit del 30% de persones
participants en el conjunt del Programa de Formació. 

L'oferta formativa convocada dels programes de formació professional de
caràcter transversal per a persones treballadores ocupades en formació
formal o del sistema de qualificacions professionals inclou especialitats
formatives de certificats de professionalitat així com la formació en
idiomes per a l'adaptació de les unitats de competència d'idiomes al Marc
Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Aquest Programa es porta a terme d’acord amb la normativa vigent de la
Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d'Educació i
Formació Professional, per la qual es concedeix a Catalunya, en el marc de
la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació
Professional per a l'Ocupació, el crèdit finançat a càrrec dels Pressupostos
Generals de l'Estat de l'exercici econòmic de 2021, finança les iniciatives
per el desenvolupament d'accions formatives de caràcter transversal en
l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació vinculada al Catàleg de
Qualificacions Professionals, és a dir, d'especialitats conduents a l'obtenció
de certificats de professionalitat, així com la formació en idiomes del Reial
decret 930/2020, de 27 d'octubre.
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PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ
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ACCIONS FORMATIVES

En aquest Programa us oferim des de SG Consultors Formadors les següents
accions formatives:

Tècniques administratives bàsiques d'oficina

Operacions bàsiques de comunicació

Reproducció i arxivament

Reproducció i arxivament

Enregistrament de dades

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Operacions auxiliars de
serveis administratius i generals

Tractament de dades, textos i documentació

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ
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Comunicació en llengua catalana N2

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Operacions auxiliars
d'enregistrament i tractament de dades i documents.



El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha obert la
convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).

La convocatòria té com a objectiu configurar una oferta formativa de
qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, per millorar la
qualificació i ocupabilitat de les persones treballadores prioritàriament
desocupades.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van destinades a la
formació i qualificació professional de les persones desocupades de
Catalunya.

L'oferta formativa està referida a certificats de professionalitat, i
idiomes, però també a la programació de la formació complementària
obligatòria i optativament la formació complementària transversal.
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FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES (FOAP)
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FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES (FOAP)

ACCIONS FORMATIVES
Dins d’aquest Programa SG Consultors Formadors oferta les següents accions
formatives per a prioritàriament persones desocupades:

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

Mòdul de Formació Complementària

Mòdul de Pràctiques professionals no laborals

Operacions de gravació i tractament de dades i documents

Mòdul de Formació Complementària

Mòdul de Pràctiques professionals no laborals
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OR I ENTAC IÓ

El programa mixt d’orientació i formació professional per a l’ocupació de persones

treballadores, el promou i subvenciona el Consorci per la Formació Contínua de

Catalunya. 

Aquest programa s'adreça prioritàriament a persones treballadores, i/o persones

afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a conseqüència

de la crisi de la COVID-19, entre el mes de marc de 2020 i fins el 30 de setembre de

2022.



Persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació

(ERTO) a Catalunya, des de l’inici de la pandèmia, amb independència de la

seva situació laboral actual.

Treballadores assalariades amb lloc de treball a Catalunya.

Persones en Règim d’Autònoms.

Persones en situació d’atur (places limitades en un 30%).

En concret són col•lectius prioritaris:
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OR I ENTAC IÓ
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OR I ENTAC IÓ

El Programa integra l'Orientació professional així com la Formació Professional

per a l'Ocupació.

Els quatre pilars de treball en el marc de l'Orientació el conformen:

FORMACIÓ

RECERCA
D'OCUPACIÓ

ACREDITACIÓ DE
COMPETÈNCIESINSERCIÓ

LABORAL
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P I O
PUNT  D ' I N FORMAC IÓ  I  OR I ENTAC IÓ

En el marc de l'orientació volem destacar el procés d'acreditació de
competències, aquest procés suposa un reconeixement del saber fer i, per
tant, una possibilitat de créixer professional i personalment. 

A més a més, és una nova oportunitat per a l’adquisició d’una certificació
oficial que permet a les persones capitalitzar l’experiència laboral i personal.

Link web d’inscripció: https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/

Des de SG Consultors Formadors t’orientem i informem sobre el
procediment.

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/


BARCELONA

Comtessa Pardo Bazán, 14/18-Local 2

08027-Barcelona

936113105

sgcontacte@sgconsultorsformadors.cat

LLEIDA

Turó d'en Gardeny s/n, Edifici Emprèn, Oficina 7

25003-Lleida

651586304

lleida-cursos@sgconsultorsformadors.cat
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CONTACTA  AMB  NOSALTRE S




