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1.-  PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ EMI-MANRESA 
Fundació EMI-MANRESA, és una entitat docent, sense afany de lucre, inscrita amb el nº 6 en el Registre 
d’associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que promogué, i és titular, de l’Escola de 
Comandaments Intermedis EMI-MANRESA. 
 
La Fundació Cultural Privada Escola de Comandaments Intermedis, anomenada “FUNDACIÓ EMI-
MANRESA”, es constitueix com a Fundació privada de serveis de promoció, segons la legislació vigent 
continguda en  la Llei 5/2001, de 2 de maig de fundacions, i en altres disposicions que regulen les 
fundacions. 
 
La seu social de la Fundació EMI-MANRESA està establerta a la ciutat de Manresa (Bages) i disposa 
d’oficines a Barcelona (Barcelonès), a més d’un Centre Residencial de Formació a la localitat d’Òdena 
(Anoia) i disposar d’un centre especialitzat en oficis industrials i logiístics situat a i Manresa (Bages). 
 

Inici d’activitats: 
Per iniciativa de l’Associació Catòlica de Dirigents, 
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Manresa, la Jove Cambra de Manresa i un grup 
de col•laboradors, als quals es sumà 
posteriorment la Caixa de Manresa l’any 1977, la 
Fundació inicià les activitats l’any 1974, no 
obstant és l’any  1977 quan es firma l’acta 
fundacional i es constitueix formalment la 
Fundació amb els criteris que havien portat a la 
seva creació, dotant-la de personalitat pròpia de 
naturalesa jurídico-privada per a l’exercici de les 
seves funcions, no limitada funcional ni 
geogràficament.. 
 
 
 
 

 
Objecte social: 
 
La Fundació EMI-MANRESA, tal i com figura en els seus estatuts, es proposa formar integralment al 
personal que ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat específica en les empreses, millorar 
l’ocupabilitat de les persones per facilitar la seva inserció socio-laboral i també fomentar, organitzar o 
promoure qualsevol activitat que pugui complementar aquesta formació. 
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Els objectius principals venen determinats estatutàriament pels elements essencials de la formació, que 
son els següents: 
 

£ El desenvolupament progressiu de la responsabilitat social en l’exercici de la seva 
tasca 

£ Una capacitació, com més eficient millor, en les tècniques d’organització i en les 
diferents especialitats empresarials, amb una clara orientació cap a la formació i 
qualificació de professionals d’empresa.   

£ El respecte als drets fonamentals de la persona i el sentit de servei a la societat. 

£ La cooperació social d’interès general per combatre situacions de necessitat i evitar 
la marginació social mitjançant la no discriminació de les persones i treballadors 
per raons d’origen, físiques o ideològiques, així com la integració social i laboral 
dels col•lectius més desfavorits. 

£ L’estímul i les facilitats per a la formació permanent i contínua, així com els seu 
reconeixement social. 

 
Organització 
Per al seu govern i administració, la Fundació EMI-MANRESA compta amb un Patronat, com òrgan 
suprem, el qual escull els seus propis càrrecs de President, Vicepresident i Secretari. 
 
El Patronat nomena al Director General, amb les atribucions pròpies que li són conferides pels Estatuts i 
aquelles altres delegades per aquell. 
 
Àmbit de treball 
 
El marc d’actuació de la Fundació EMI-MANRESA ve determinat per les activitats que desenvolupen el seu 
objecte fundacional, les quals estan, principalment, relacionades amb l’aprenentatge i la capacitació de 
les persones, així com qualsevol altre tipus d’ activitat connexa. 
 
Per a la consecució de les finalitats fundacionals i sempre que estiguin relacionades, la Fundació EMI-
MANRESA podrà desenvolupar, sense caràcter limitador, les activitats següents: 
 

£ Promoció, realització i divulgació d’estudis i investigacions sobre matèries 
relacionades amb l’empresa, els sectors econòmics, les estratègies empresarials, 
les professions, els oficis i l’economia. 

£ Creació i concessió d’ajuts, beques i premis destinats a finalitats de formació, 
estudi i investigació. 

£ Realització de tot tipus de congressos, conferències, cursos, seminaris, jornades, 
sessions, reunions de treball, etc. per promoure l’aprenentatge i la capacitació. 

£ L’edició de publicacions, llibres i materials didàctics procedents tant de les activitats 
com d’altres d’alienes a la Fundació. 

£ Habilitació de procediments de col•laboració amb les empreses, organismes, 
entitats i institucions, nacionals i internacionals, dels diferents àmbits de la gestió 
empresarial. 
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£ Generar i divulgar opinió, a partir de bases científiques, sobre les matèries 
empresarials i socials pel seu millor coneixement per part de la societat. 

£ Desenvolupament i participació en activitats culturals que s’estimin d’interès 
d’acord amb les finalitats fundacionals. 

£ Programes de cooperació i voluntariat social 

£ Qualsevol altra activitat complementària o auxiliar a les anteriors. 

 
Tot i que no està limitada geogràficament, la Fundació EMI-MANRESA desenvolupa les seves activitats en 
l’àmbit territorial de Catalunya i zones limítrofs. 
 
 
Situació física, locals, instal•lacions  
 
Per a l’exercici de els seves activitats, la Fundació EMI-MANRESA disposa de les següents instal·lacions 
pròpies: 
 

£ Seu Social. Passeig Pere III 96, 1º 1ª . -08240- Manresa,  

£ Centre d’Oficis. carretera de Vic, 259. -08240- Manresa,  

£ Centre de formació ZAL. Service Center, Avinguda Ports d’Europa 100 -08040- 
Barcelona 

£ Centre Residencial El Xalet a la Finca can Macià (Caves Bohigas), carretera BV-1106 
Km2 d’Òdena 

 
 
Descripció de les activitats  
 

Les activitats desenvolupades consisteixen en 
la identificació i estudi de necessitats 
formatives en els diversos àmbits d’actuació 
(empresa, sectors econòmic, societat), la 
planificació i execució d’accions i cursos 
degudament adaptats, el seu seguiment i 
monitorització, incloent-t’hi la provisió de tots 
els serveis necessaris. 
 
La Fundació EMI-MANRESA ha vingut 
organitzant cursos i desenvolupat estudis de 
detecció en els diversos segments de la 
formació ocupacional i continua, així com en 
sectors econòmics diversos, com son el metall, 

mineria, tèxtil, transports i comunicacions, agroalimentari, audiovisual, arts gràfiques, paper i cartró, 
entre altres. 
 
La Fundació EMI-MANRESA també desenvolupa el seu fi fundacional mitjançant l’edició, publicació  i 
divulgació d’estudis i materials didàctics sobre diferents sectors econòmics, entre els que destaquen els 
relacionats amb els transports i les comunicacions. 
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2 ACTIVITAT DOCENT   
2.1 Anàlisi numèrica de les accions formatives. 
 

ACCIÓ FORMATIVA HORES ALUMNES PLA FORMATIU ÀREA FORMATIVA COMARCA 

ANGLÈS	GESTIÓ	
COMERCIAL	 29	 10	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 IDIOMES	 BAGES	

ANGLÈS	GESTIÓ	
COMERCIAL	 92,5	 8	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 IDIOMES	 BAGES	

ACTIVITATS	DE	GESTIÓ	
ADMINISTRATIVA	 321,5	 11	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	
ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	

BARCELON
ÈS	

FCO-ACTIVITATS	DE	
GESTIÓ	ADMINSTRATIVA	 20	 11	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	
ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	

BARCELON
ÈS	

MP-ACTIVITATS	DE	
GESTIÓ	ADMINSTRATIVA	 80	 11	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	
ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	

BARCELON
ÈS	

GESTIÓ	ADMINISTRATIVA	
I	FINANCERA	DEL	COMERÇ	
INTERNACIONAL	

410	 10	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

FCO-GESTIÓ	ADM	I	FINAN	
DEL	COMERÇ	
INTERNACIONAL	

20	 5	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

MP-GESTIÓ	ADM	I	FINANC	
DEL	COMERÇ	
INTERNACIONAL	

40	 4	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

SERVEIS	DE	RESTAURANT	 220	 12	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	 HOSTELERIA	 BARCELON

ÈS	
FCO-SERVEIS	DE	
RESTAURANT	 10	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 HOSTELERIA	 BARCELON
ÈS	

SERVEI	DE	BAR	I	
CAFETERIA	 240	 11	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 HOSTELERIA	 BARCELON
ÈS	

FCO-SERVEIS	DE	BAR	I	
CAFETERIA	 10	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 HOSTELERIA	 BARCELON
ÈS	

ACTIVITATS	AUXILIARS	DE	
MAGATZEM	 170	 13	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

FCO-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 20	 13	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

MP-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 40	 13	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

ACTIVITATS	AUXILIARS	DE	
MAGATZEM	 170	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

FCO-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 20	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	
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MO-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 40	 10	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

SOLDADURA	AMB	
ELECTRODE	REVESTIT	I	TIG	 565	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 OFICIS	 BAGES	

SOLDADURA	OXIGÀS	I	
SOLDADURA	MI/MAG	 495	 12	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	 OFICIS	 BAGES	

ACTIVITATS	DE	GESTIÓ	
ADMINISTRATIVA	 670,75	 11	 FORMACIÓ	

OCUPACIONAL	
ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	 BAGES	

OPERACIONS	AUXILIARS	
DE	SERVEIS	
ADMINISTRATIUS	I	
GENERALS	

300	 9	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	

ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	 BAGES	

GESTIÓ	ADMINISTRATIVA	
I	FINANCERA	DEL	COMERÇ	
INTERNACIONAL	

361	 11	 FORMACIÓ	
OCUPACIONAL	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

ACTIVITATS	AUXILIARS	DE	
MAGATZEM	 78	 14	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

ACTIVITATS	AUXILIARS	DE	
MAGATZEM	 80	 15	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

ACTIVITATS	AUXILIARS	DE	
MAGATZEM	 170	 12	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

FCO-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 20	 12	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

MP-ACTIVITATS	
AUXILIARS	DE	MAGATZEM	 40	 10	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

POLIMANTENIDOR	
D'EDIFICIS	I	
EQUIPAMENTS	URBANS	

250	 13	 COL·LECTIUS	
ESPECIALS	 OFICIS	 BAGES	

OPERARI/ÀRIA	
D’INSTAL·LACIÓ	I	
MANTENIMENT	DE	FIBRA	
ÒPTICA	

300	 10	 COL·LECTIUS	
ESPECIALS	 OFICIS	 BAGES	

CONDUCCIÓ	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	 8	 10	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	 		 BAGES	

MANIPULACIÓ	
D'ALIMENTS	 5	 19	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	 		 BAGES	

PRL	ESPECÍFIC	
ADMINISTRATIUS	 2	 8	 COL·LECTIUS	

ESPECIALS	 		 BAGES	

PRL	ESPECÍFIC	NETEJA	 2	 6	 COL·LECTIUS	
ESPECIALS	 		 BAGES	

OPERADOR	DE	
CARRETONS	RETRÀCTILS	 6	 6	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	 		 BAGES	
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OPERADOR	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	 14	 14	 ALTRES	 		 BAGES	

AUXILIAR	DE	MAGATZEM	 100	 14	 COL·LECTIUS	
ESPECIALS	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

ANGLÈS	PROFESSIONAL	
PER	A	LA	LOGISTICA	I	EL	
TRANSPORT	

32,5	 7	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	 IDIOMES	 BARCELON

ÈS	

OPTIMITZACIÓ	DE	LA	
CADENA	LOGISTICA	 40	 7	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

ALEMANY	A.2.B	 75	 9	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	 IDIOMES	 BAGES	

OPERACIONS	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	
NORMA	UNE	58451	

24	 11	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BAGES	

GRAVACIÓ	DE	DADES	 54	 7	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	 BAGES	

OPTIMITZACIÓ	DE	LA	
CADENA	LOGISTICA	 85	 4	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	 IDIOMES	 BARCELON
ÈS	

ANGLÈS	PROFESSIONAL	
PER	A	LA	LOGISTICA	I	EL	
TRANSPORT	

90	 7	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

COMERÇ,	
LOGISTICA	I	
TRANSPORT	

BARCELON
ÈS	

SOLDADURA	MIG-TIG	 20	 7	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	 OFICIS	 BAGES	

SOLDADURA	MIG-TIG	 20	 10	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	 OFICIS	 BAGES	

PRIMERS	AUXILIS	 8	 8	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

PREVENCIÓ	DE	RISCOS	 6	 7	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

CONDUCCIÓ	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	 12	 11	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	
PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

CONDUCCIÓ	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	 9	 7	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	
PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

CONDUCCIÓ	DE	
CARRETONS	ELEVADORS	 9	 10	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	
PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

ATENCIÓN	CENTRADA	EN	
LAS	PERSONAS	 8	 11	 FORMACIÓ	DE	

DEMANDA	
PREVENCIÓ	DE	
RISCOS	 BAGES	

FORMACIÓN	EN	
SEGURIDAD	EN	LA	
EMPRESA	(PREVENCIÓN	
DE	RIESGOS	Y	SEGURIDAD	
DE	LA	INFORMACIÓN)	

10	 10	 FORMACIÓ	DE	
DEMANDA	

ADMINISTRACIÓ	
I	GESTIÓ	 BAGES	

	TOTAL	 5922,25	
HORES	

541	
ALUMNES	 		 		 		
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COMPARACIÓ DE L’ACTIVITAT AMB EL DARRER EXERCICI 

 2015/2016 2016/2017 

Nº HORES 3.802 5.922,25 

PARTICIPANTS 475 541 

ACCIONS 50 54 

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ELS DARRERS EXERCICIS 
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Nº	HORES 04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

PARTICIP; 04/05; 
1388

PARTICIP; 05/06; 
839
PARTICIP; 06/07; 

774

PARTICIP; 07/08; 
890

PARTICIP; 08/09; 
1153

PARTICIP; 09/10; 
1890

PARTICIP; 10/11; 
2426

PARTICIP; 11/12; 
1625
PARTICIP; 12/13; 

950PARTICIP; 13/14; 
815
PARTICIP; 14/15; 

695PARTICIP; 15/16; 
475

PARTICIP; 16/17; 
541

PARTICIPANTS
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Nº HORES 5111 3547 3388 4916 4759 5961 14111 17468 2867 3041 2959 3802 5922,25 

PARTICIP 1388 839 774 890 1153 1890 2426 1625 950 815 695 475 541 

ACCIONS 62 60 61 56 78 115 157 106 72 75 61 50 54 
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EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’ACTIVITAT* 
 

  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

ÍNDEX 
D’ACTIVITAT 155.886 72.551 41.078 111.466 72.240 99.746 230.629 292.888 44.282 33.910 39.005 42.973 64756,25 

 
* L’índex d’activitat és el sumatori del producte de les hores per acció formativa i els alumnes. Any 
rere any medeix l’evolució de la intensitat de l’activitat, proporcionant una referència objectiva. 

 

 
 

DISTRIBUCIÓ DE L’ACTIVITAT 

DISTRIBUCIÓ ACTIVITAT  Accions Hores Alumnes 
Formació de demanda 11 108 87 

Col·lectius Especials 12 1055 143 

Formació Ocupacional 23 4344,75 245 

Formació d’oferta 7 400,5 52 

Altres  1 14 14 

ACCIONS; 04/05; 62ACCIONS; 05/06; 60

ACCIONS; 06/07; 61

ACCIONS; 07/08; 56

ACCIONS; 08/09; 78

ACCIONS; 09/10; 
115

ACCIONS; 10/11; 
157

ACCIONS; 11/12; 
106

ACCIONS; 12/13; 72ACCIONS; 13/14; 75
ACCIONS; 14/15; 61

ACCIONS; 15/16; 50ACCIONS; 16/17; 54

ACCIONS
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

ÍNDEX	D’ACTIVITAT 04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12
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EVOLUCIÓ BRANCA D’ACTIVITAT I REPRESENTATIVITAT PER HORES EXECUTADES 
 

BRANCA D’ACTIVITAT* 
I REPRESENTATIVITAT 

PER HORES 
EXECUTADES 

Resultats 
objectius 

07/08 

Resultats 
objectius 

08/09 

Resultats 
objectius 

09/10 

Resultats 
objectius 

10/11 

Resultats 
objectius 

11/12 

Resultats 
objectius 

12/13 

Resultats 
objectius 

13/14 

Resultats 
objectius 

14/15 

Resultats 
objectius 

14/15 

Resultats 
objectius 

15/16 

Resultats 
objectius 

15/16 

Formació de 
demanda 1,31% 2,59% 1,83% 2,25% 2,63% 21,35% 24,95% 9,97% 9,97% 5,33% 1,82% 

Col·lectius 
Especials 0,00% 54,18% 25,06% 25,04% 9,15% 61,21% 6,65% 15,28% 15,28% 15,28% 17,81% 

Formació 
Ocupacional 4,44% 5,80% 55,99% 50,17% 84,78% 17,44% 68,40% 65,22% 65,22% 87,19% 73,36% 

Formació d’oferta 88,47% 37,43% 12,00% 4,41% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,47% 6,76% 

Altres  5,78% 0,00% 5,12% 18,13% 1,77% 0,00% 0,00% 9,53% 9,53% 22,50% 0,24% 
Formació demanda: Formació realitzada a treballadors/es en actiu amb fons provinents de l’empresa 
Formació d’oferta: Formació realitzada a treballadors/es en actiu amb fons provinents de plans de formació 
gestionats pels agents socials / Convocatòries de formació adreçades a treballadors en actiu. 
Col·lectius especials: Projectes formatius vinculats a col·lectius de persones amb situació d’exclusió social o 
vulnerabilitat: CIRE, CREU ROJA, OBRES SOCIALS. En l’exercici 2016/2017 els col·lectius vulnerables 
provinents de contractes amb altres administracions o organismes diferents dels conceptes prèviament descrits: 
AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS s’estima oportú traslladar-los d’apartat per harmonitzar la tipologia 
de formació 
Formació Ocupacional: Convocatòries de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur pròpies de 
l’entitat 
Altres: Formació vinculats a la realització de contractes amb altres administracions o organismes diferents dels 
conceptes prèviament descrits: AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS...de col·lectius no vulnerables 

 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓ BRANCA D’ACTIVITAT PER HORES EXECUTADES 
 

Hores;	Formació	
de	demanda;	108

Hores;	Col·lectius	
Especials;	1055

Hores;	Formació	
Ocupacional;	

4344,75

Hores;	Formació	
d’oferta;	400,5 Hores;	Altres	;	14

Hores	per	branques	d'activitat

Formació	de	demanda

Col·lectius	Especials

Formació	Ocupacional

Formació	d’oferta

Altres	
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Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites. 
Els beneficiaris de les activitats, d’acord amb les bases dels programes respectius 
son: 
• Persones aturades, per a la Formació Ocupacional. 
• Persones aturades sotmeses a risc d’exclusió social i mesures de reclusió. 
• Treballadors de empreses inclosos en el Règim General de la Seguretat 
Social, així com autònoms, inclosos en el Regim Especial de Treballadors 
Autònoms, per a la formació impartida corresponent al Sistema de Formació 
Continua, gestionat per la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN Y 
EL EMPLEO. 
• Treballadors i particulars en altres cursos. 

 

Formació	de	demanda

Col·lectius	Especials

Formació	Ocupacional

Formació	d’oferta

Altres	

BRANCA D’ACTIVITAT I 
REPRESENTATIVITAT 

PER HORES 
EXECUTADES 

Resultats 
objectius 

07/08 

Resultats 
objectius 

08/09 

Resultats 
objectius 

09/10 

Resultats 
objectius 

10/11 

Resultats 
objectius 

11/12 

Resultats 
objectius 

12/13 

Resultats 
objectius 

13/14 

Resultats 
objectius 

14/15 

Resultats 
objectius 

15/16 

Resultats 
objectius 

16/17 

Formació de demanda 69 123 109 317 459 612 759 295 158 108 

Col·lectius Especials 0 2.580 1.434 3.532 1.599 1.755 202 452 88 1055 

Formació Ocupacional 234 276 3.397 7.080 14.810 500 2.080 1930 2580 4344,75 

Formació d’oferta 4.232 1.780 716 623 290 0 0 0 310 400,5 

Altres  200 0 305 2.559 310 0 0 282 666 14 

TOTAL 4.916 4.759 5.961 14.111 17.468 2.867 3.041 2.959 3.802 5.992,25 
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2.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ACCIONS FORMATIVES  
 

COMARCA ACCIONS HORES ALUMNES 
BAGES	 39	 3942,25	 406	
BARCELONÈS	 15	 1980	 108	
TOTAL	 54	 5.992,25 541	

 
2.3 DISTRIBUCIÓ TIPOLOGIA ACCIONS FORMATIVES  
 

ÀREA FORMATIVA ACCIONS HORES ALUMNES 
Comerç, Logística i Transport 21	 1933	 205	
Hosteleria / Comerç 4	 480	 47	
Idiomes 5	 314	 38	
Oficis 6	 1650	 64	
Prevenció 12	 89	 117	

	 54	 5.992,25 541	
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3 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL (PROGRAMES 
EXECUTATS) 
 
En el compliment dels objectius fundacionals trobem l’origen de l’àrea social de  la Fundació, ja que entre 
ells ens trobem amb la necessitat de treballar en la no discriminació de les persones i treballadors 
por raons d’origen, físiques i ideològiques, i la integració social i laboral dels col•lectius més 
desfavorits.  
 
En el darrer exercici Fundació EMI-Manresa ha desenvolupat les següents actuacions: 
 

 
3.1 Incorpora 
Fundació Emi-Manresa inicia la seva activitat com a entitat del Programa Incorpora Barcelona el febrer de 
2015 i reedita la seva participació l’any 2016 i 2017.  
El “Programa Incorpora” té l'objectiu, mitjançant la participació d'una xarxa de professionals que, 
treballant des de les diferents entitats col·laboradores, ajudin a les persones en risc o situació d'exclusió 
social (majors de 45 anys; aturats/as de llarga durada; joves amb especials dificultats per accedir al 
primer treball; persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial i/o malalties mentals; persones 
amb problemes de drogodependència; persones víctimes de violència de gènere, etc.) a incorporar-se al 
món sociolaboral.  
 
En definitiva, aquest és un programa d'Intermediació Laboral amb el qual volem facilitar els processos de 
selecció de les empreses col·laboradores.  
 
A través dels tècnics d'inserció laboral, oferim un servei d'intermediació laboral que, sense cap cost 
econòmic per a l'empresa, proposa candidats que s'ajustin al perfil requerit, després de realitzar un 
procés previ de preselecció, segons disponibilitat, experiència i interès per l'oferta de treball. En aquest 
procés no només intervé aportant candidats la nostra entitat, la qual vehicula el procés, sinó que tot el 
grup d'entitats treballa en equip per poder cobrir les necessitats de l'empresa de manera integral:  
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£ Assessorament sobre la normativa vigent de contractació.  

£ Selecció de perfils professionals.  

£ Acompanyament de l'usuari en el procés d'adaptació.  

£ Entrenament i seguiment en el lloc de treball 

 
Els objectius i resultats obtinguts per al conveni Incorpora que finalitzà el desembre 2016 foren: 
 

BENEFICIARIS	 Objectiu	 Resultats	 %		Resultats	

Persones	ateses	 150	 333	 222	%	

Persones	ateses	amb	discapacitat	 5	 28	 560	%	

Personas	atendidas	en	risc	d’exclusió	 145	 317	 218	%	

INSERCIONS	 Objectiu	 	 	

Insercions	amb	intermediació	 55	 64	 116	%	

Insercions	de	Persones	amb	discapacitat	 2	 2	 100	%	

Insercions	de	Persones	en	risc	d’exclusió	 53	 79	 149	%	

EMPRESES	 Objectiu	 	 	

Empreses	visitades	 50	 88	 176	%	

Empreses	visitades	noves	 35	 82	 234	%	

Empreses	contratants	ordinàries	 35	 49	 140	%	

OFERTES	 Objectiu	 	 	

Ofertes	gestionades	 40	 109	 272	%	

Ofertes	compartides	 20	 35	 175	%	

Els objectius per a l’exercici 2017 (encara no tancat) són:  
 

BENEFICIARIS	 Objectiu	
Resultats	

30/06/2017	
%Resultats	
30/06/2017	

Persones	ateses	 200	 261	 111%	
Persones	ateses	amb	discapacitat	 12	 9	 75%	
Personas	ateses	en	risc	d’exclusió	 188	 255	 122%	
INSERCIONS	 Objectiu	 	 	
Insercions	amb	intermediació	 65	 40	 62%	
Insercions	de	Persones	amb	discapacitat	 2	 4	 200%	

Insercions	de	Persones	en	risc	d’exclusió	 67	 64	 96%	
EMPRESES	 Objectiu	 	 	
Empreses	visitades	 90	 48	 53%	
Empreses	visitades	noves	 40	 31	 78%	
Empreses	contratants	ordinàries	 25	 13	 52%	
OFERTES	 Objectiu	 	 	
Ofertes	gestionades	 75	 58	 77%	
Ofertes	compartides	 35	 15	 43%	

 
A data d’elaboració de la memòria ja s’han superat més del 50% de tots els indicadors 
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3.2 Reincorpora 

 
La nostra entitat té subscrit un conveni de 
col·laboració amb l’obra social La Caixa per 
al desenvolupament de les tasques 
inherents al programa Reincorpora a la 
comarca del Bages i vinculada directament 
al C.P. Lledoners. 
 
El programa té com a objectiu la realització 
d'itineraris personalitzats d'inserció 
sociolaboral, a partir d'un pla individual 
prèviament pactat, que contribueixen a la 
millora de les competències professionals, 
faciliten el desenvolupament de valors i 
aplanen el camí cap a la integració laboral en 
l'empresa. 
 

L'itinerari d'integració sociolaboral es desenvolupa a través de les següents etapes: 
 
1 Formació-servei 
Reincorpora es basa en el concepte d'aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma 
intencionalitat pedagògica i utilitat social. Conjuga la formació en oficis i les actuacions de servei a la 
societat, fomentant competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació social i 
el compromís cívic. 
La col·laboració i implicació dels centres penitenciaris, els centres de formació i les entitats socials en 
aquesta primera fase de l'itinerari, permet desfer falses imatges, donar valor a l'esforç i comunicar a la 
societat integració i solidaritat activa. 
 
2 Acompanyament 
La participació de les entitats socials és una peça clau del programa. La intervenció d'aquestes es 
concreta en la preparació dels projectes de servei a la comunitat i l'acompanyament a la persona durant 
tot l'itinerari, afavorint el procés de canvi des d'una perspectiva global, ajudant a afrontar tensions 
emocionals i problemes quotidians. 
Les entitats socials estan vinculades als diferents grups territorials del programa Incorpora de "la Caixa". 
Són entitats expertes en integració laboral que aporten la seva professionalitat, experiència i qualitat en 
l'atenció a les persones. 
 
3 Inserció laboral 
L'objectiu final del programa és la integració social i laboral de la persona. Aquesta integració es concreta 
a través del programa Incorpora de "la Caixa", un programa d'intermediació laboral que combina de 
forma òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l'èxit en la integració laboral. 
Ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d'inserció laboral que proporcionen assessorament i 
recolzo en totes les fases del procés, des de la selecció fins a la plena integració en el lloc de treball. 
 
 
El programa Reincorpora ha introduït aquest execici com a novetat la realització del programa Avant, 
aquest programa té com a objectiu donar resposta a les necessitats de les persones internes a presó, 
prèvia derivació al programa Reincorpora.  
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Es tracta d’un servei adreçat a interns, classificats en segon grau penitenciari, que es troben propers al 
pas a tercer grau o a la llibertat i que són susceptibles de ser derivats per serveis penitenciaris als tècnics 
reincorpora. La selecció es farà des de serveis penitenciaris. El tècnic Reincorpora ajudarà a l’intern a 
preparar el pas a tercer grau, facilitant una millor inclusió en el programa reincorpora. Aquest pla ajudarà 
l’intern a reforçar el pla de sortida que estigui preparant amb els serveis de rehabilitació del centre 
penitenciari, amb una especial atenció a la motivació al treball. 
 
Aquest programa ja s’havia fet com a programa pilot per la mateixa Fundació EMI i la mateixa tècnica 
durant els anys 2015 i 2016. En aquests dos anys es va fer formació a 12 grups d’interns del Centre 
penitenciari de Lledoners.  
 
L’any 2017 s’han fet 3 Avant a la seu d’EMI: Accions de formació grupals adreçades a interns del Centre 
Penitenciari de Lledoners dins del programa Reincorpora com a preparació per a la sortida i la inserció 
laboral. I tenim en preparació la realització del 4t grup per a iniciar al llarg del mes de setembre.  
 

£ 1er grup febrer-març 2017:  7 usuaris 

£ 2n grup abril-maig 2017: 9 usuaris 

£ 3r grup juny-juliol 2017: 8 usuaris 

 

Seguim igualment amb les accions pròpies del Programa Reincorpora: Derivacions des dels Insertors del 
CIRE de persones sota mesures judicials, en procés de recerca de feina, per a fer Itinerari individual 
d’orientació i d’inserció laboral.  
 

£ 13 persones derivades al llarg de l’any 2017 

£ 6 usuaris fent orientació derivats l’any 2016 

£ 6 usuaris fent orientació derivats de l’any 2015 

 

Igualment es fa una supervisió d’usuaris que ja han fet l’itinerari Reincorpora i es fa un seguiment més 
personalitzat dins del programa Incorpora. 
 

£ De tots els usuaris del programa Reincorpora, el resultat ha estat: 12 usuaris 
insertats 

 
3.3 Programa #Invulnerables 
 
El programa #Invulnerables s’inclou dins del programa Incorpora de l’Obra Social de la Caixa.  
S’executa amb col·laboració la Fundación Rosa Oriol, l’Obra Social "la Caixa", la Fundació FC Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya (Benestar Social, Serveis Socials). Va adreçat a nens i nenes que viuen en 
contextos de vulnerabilitat i s’executa treballant directament amb les famílies d’aquests infants 
El programa ofereix acompanyament i orientació als pares i mares per promoure la igualtat 
d’oportunitats. 
Fundació EMI Manresa realitza actuacions sobre persones derivades des de Serveis Socials de Manresa 
dins del programa Incorpora. Amb l’objectiu d’orientació i d’inserció laboral dels pares i mares 
d’aquestes famílies en situació de vunerabilitat. 
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£ Fundació EMI Manresa en total ha tingut 16 derivacions des de Serveis Socials de 
Manresa 

£ D’aquestes 16 derivacions i es comptabilitzen 12 usuaris actius.  

 
 
 
3.4 Punt d’Autoocupació Incorpora. 
 

A principis de 2016 la nostra entitat rebé l’encàrrec de l’obra social La Caixa de desenvolupar un Punt 
d’Autoocupació Incorpora a Manresa, aquest encàrrec fou reeditat per a l’exercici 2017. 
 
Els Punts d'Autoocupació Incorpora tenen com a missió contribuir a la inserció laboral de col·lectius en 
risc o en situació de vulnerabilitat mitjançant el suport a projectes d'autoocupació i emprenedoria. 
 
L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és oferir tutories a possibles autònoms i treballadors per compte 
propi donant-los suport abans, durant i després de començar l'activitat econòmica i empresarial. El 
projecte també inclourà una línia de finançament gràcies a un acord amb MicroBank 
. 
Aquest procediment es compon de quatre fases: 
1. Acollida: fer la inclusió en el programa Incorpora i seleccionar els possibles emprenedors. 
2. Preparació: assessorar i formar els emprenedors en funció de les seves necessitats, a més 
d'acompanyar-los en la formació del pla d'empresa. 
3. Creació: estar al costat dels emprenedors en qüestions vinculades al finançament (anàlisi de les 
necessitats i els riscos, etc.) i a l'hora de posar en marxa l'activitat. 
4. Consolidació: després d'haver iniciat l'activitat empresarial, fer visites cada trimestre per detectar 
dificultats concretes que puguin aparèixer i cercar alternatives per afrontar-les. 
 
Els objectius marcats per al territori del Bages per part de l’Obra Social La Caixa han estat: 
 

BENEFICIARIS	 Objectiu	
Persones	ateses	 60	
Empreses	creades	 30	
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En l’exercici 2016, any d’inici del projecte, els resultats objectius no s’assoliren, amb 36 usuaris atesos i 
només 4 empreses creades. Tanmateix, la confiança de l’equip de FBLC i els esforços dels tècnics de la 
Fundació han revertit aquestes dades ja en el primer semestre de 2017 (el conveni és per a tot l’any 
2017), amb els següents resultats objectius: 
 

BENEFICIARIS	 Objectiu	
Persones	ateses	 60	
Empreses	creades	 30	

 
 
 
3.4 Agència de Col·locació   

 
Fundació Emi-Manresa, en el seu centre de Barcelona, ha estat autoritzada pel Servei Nacional 
d'Ocupació d'Espanya, per actuar com a Agència de Col·locació, amb el nombre de registre 0900000140. 
Aquesta acreditació ho és en compliment dels requisits contemplats en allò establert pel RD 1796/2010, 
de 30 de setembre pel qual es regulen les agències de col·locació, en virtut del desplegament de la Llei 
35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 
 
Aquesta acreditació reconeix l'experiència i capacitat de la Fundació en l'àmbit de la intermediació laboral 
atès que les agències de col·locació són entitats que realitzen un servei d'intermediació entre les 
persones parades, o que busquen una millora d'ocupació, i les empreses que volen incorporar recursos 
humans. 
 
En aquest sentit, s'entén per agències de col·locació les que duguin a terme activitats d'intermediació 
laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a 
les seves característiques i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per als seus 
requeriments i necessitats. 
 
A aquest efecte les agències de col·locació han de valorar els perfils, les aptituds, els coneixements i la 
qualificació professionals de les persones treballadores que requereixin els seus serveis per a la recerca 
d'ocupació i els requeriments i les característiques dels llocs de treball oferts. Aquestes agències de 
col·locació també poden dur a terme actuacions relacionades amb la recerca d'ocupació, com per 
exemple orientació i informació professional, i amb la selecció de personal. 
 
En el desenvolupament de la nostra activitat com agència de col·locació en el marc de les diverses 
convocatòries a les quals em optat, la nostra entitat ha resultat adjudicatària en les convocatòries: 
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£ 2014/2015: 100 usuaris assignats 

£ 2015/2016: 280 usuaris assignats 

£ 2016/2017: 150 usuaris assignats 

 
El Programa “Agències de Col•locació” és una Activitat promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
amb l'objectiu d'ajudar a les persones aturades a trobar ocupació i de facilitar que les empreses trobin al 
treballador idoni. En el desenvolupament de les actuacions es garanteix: la gratuïtat en la prestació de 
serveis, la garantia de respecte als principis d'igualtat i no discriminació i La correcta relació entre les 
característiques dels llocs de treball oferts i el perfil acadèmic i/o professional requerit. 
 
3.5 Programa Integral per a persones majors de 30 anys en situació de 
desocupació de llarga durada 2017, amb número d’expedient 
17/ATLL/014. 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya crea el 2016 una línia de subvencions per al desenvolupament 
de programes integrals que incloguin la realització d'actuacions d'orientació i acompanyament a la 
inserció laboral adreçades a persones majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada que, per 
diferents circumstàncies, requereixen d’un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves 
trajectòries professionals. 
Els programes integrals per a persones majors de 30 anys desocupades de llarga durada ofereixen un 
itinerari personalitzat per als participants, que es desenvolupa en les fases següents: 
 

£ Acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal. 

£ Execució del full de ruta personal. 

£ Inserció laboral. 

En aquest sentit, Fundació EMI-Manresa ha participat en la sol·licitud 
encapçalat per DRECERA per a l’execució a la comarca del Bages d’un 
programa d’orientació i  capacitació per a 50 usuaris i per a la formació de 
15 persones al Barcelonès. 
 
El programa d’orientació ve acompanyat de l’execució de la següent formació: 
 

£ CP Activitats auxiliars de Magatzem. 240 hores 

£ CP Activitats auxiliars de Magatzem. 240 hores 

£ CP Serveis de Restaurant. 600 hores 

 
3.6 Programa Integral Garantia Juvenil (<30 anys) amb número 
d’expedient del SOC SOC005/16/00066 

 
En el marc de la Garantia Juvenil, una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa la línia de subvencions dels programes integrals que s’adrecen a 
les persones joves que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per 
redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals.  
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Així, l’objectiu és que persones joves que no treballen, ni estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, 
de formació, o bé puguin dur a terme un període de pràctiques en un termini de quatre mesos després 
d’haver acabat l’educació formal o d'haver-se quedat en situació de desocupació. 
 
Els programes integrals de Garantia Juvenil  ofereixen un itinerari personalitzat per als joves participants, 
que es desenvolupa en les fases següents: 

 
£ Acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal. 

£ Execució del full de ruta personal. 

£ Inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu 

 

En aquest sentit, Fundació EMI-Manresa ha participat en la sol·licitud 
encapçalat per la Fundació Privada Universitària Martí l'Humà per a 
l’execució a la comarca del Bages d’un programa d’orientació i  capacitació 
per a 40 joves. 
 
El programa d’orientació ve acompanyat de l’execució de la següent formació: 
 

£ CP Activitats auxiliars de Magatzem. 240 hores 

£ CP Activitats administratives de serveis administratius i generals. 390 hores 

£ Preparació per a l’examen ACTIC. 70 hores 

£ Especialista en magatzem i grans superfícies comercials.  100 hores 

 
Igualment, en la comarcal del Vallès Oriental, Fundació Emi-Manresa té atorgada l’execució d’un la 
formatiu a mida per als usuaris atesos per la Fundació Privada Universitària Martí l'Humà. 
 

£ Preparació per a l’examen ACTIC. 70 hores 

£ Formació en lleure.  120 hores 

£ Especialista en magatzem i grans superfícies comercials.  160 hores 

£ Especialista en atenció al client en superfícies comercials. 160 hores 
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4. FORMACIÓ 
 
La diversitat formativa i d’activitat que realitza la Fundació Emi-Manresa en el conjunt dels seus cinc 
centres pel que fa als continguts, els destinataris de les accions i actuacions, la metodologia utilitzada i 
l’origen dels fons econòmics, fa que l’activitat de la Fundació pugui fer que aquesta activitat pugui ser 
sistematitzada de diferents maneres: 
 

£ 4.1 ÀREES D’ACTUACIÓ. 

£ 4.2 ÀMBITS DE FORMACIÓ 

£ 4.3 METODOLOGIES DE LA FORMACIÓ 

 
 

4.1 ÀREES D’ACTUACIÓ. 
 
Avui dia, el reciclatge professional i la 
formació contínua a les empreses és un dret, 
i el punt de partida el fixa la vocació de 
l’empresa, per tal que tots els treballadors, 
del primer a l’últim, tinguin assignat un pla 
formatiu. Aquest dret, es converteix en una 
obligació posterior a l’hora d’avaluar els 
resultats, la productivitat i, en resum, 
l’eficiència.  
 
Per tal de donar respostes als reptes d’avui,  
després de 38 anys d’experiència a l’activitat 
formativa i d’una contínua presència al 
territori, la Fundació EMI-Manresa pot oferir-
se com a proveïdora integral de solucions 

formatives i incloure totes les fases del projecte: planificació, execució, gestió administrativa, avaluació i 
homologació o certificació de l’aprenentatge obtingut. 
 
Els nostres programes s’adrecen a professionals i empreses que busquin diferenciar-se competitivament 
al mercat combinant les persones, els equips de treball, el coneixement, la innovació, les noves 
tecnologies, l’equilibri sostingut entre les activitats econòmiques i industrials, la salut, el respecte pel 
medi ambient i el retorn social.  
 
La nostra activitat pot dividir-se em diverses àrees formatives depenent del seu contingut. 
 

A. Comunicació i empresa: àrees funcionals, TIC’s. 

B. Comerç internacional, transport, distribució i logística. 

C. Processos industrials bàsics: soldadura. 

D. Oficis: indústria, automoció, renovables, sector agrari. 

E. Prevenció de Riscos Laborals 

F. Habilitats directives 
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A - Comunicació i empresa: àrees funcionals, TIC’s.  
 
Vivim temps de canvi. L’enduriment de les condicions de mercat requereix adoptar 
mesures d’impuls efectives que permetin superar el context econòmic actual. 
 
Es el moment de conèixer l’abast de les capacitats, tant empresarials com personals, per fer front a un 
entorn econòmic advers que requereix proposar i acceptar canvis a l’organització, així com superar i 
combatre la manca de rigor i la desmotivació amb nous plantejaments i mètodes de treball que impulsin 
l’activitat i identifiquin la cadena de valor en la que participa l’empresa d’una forma eficient. 
 
No totes les empreses i professionals són conscients de l’abast de les seves capacitats per fer front a un 
mercat regressiu. Per aquest motiu, Fundació EMI-Manresa identifica les diferents àrees clau de 
empreses i organitzacions i ofereix els seus programes i solucions formatives, perseguint la millora 
professional de les habilitats tècniques i personals 
 

Donem resposta a un gran nombre i varietat de necessitats d’aprenentatge pròpies i especialitzades de 
les diferents àrees funcionals de l’empresa, així com a les que es complementen i se superposen de 
manera transversal, permetent guanyar en eficiència i competitivitat. 
 
La formació es planteja sempre amb criteris que garanteixin la innovació i qualitat dels productes i 
serveis, i incorpora la vocació de respecte als drets fonamentals de la persona i el sentit de servei a la 
societat, tal i com es recull als nostres estatuts fundacionals. 
 
No tots els problemes provenen del mercat. Existeix una gran preocupació per la manca d’adaptació al 
canvi per part del personal intern. Una situació de mercat complicada amb una estructura interna 
estàtica i difícil de mobilitzar, provoca un deteriorament accelerat de l’empresa, del negoci i, per suposat 
del treball. 
 
Per aquest motiu hem analitzat quines son les actituds i aptituds que demanen les organitzacions als 
seus empleats i proposem un ampli catàleg de solucions formatives i programes de capacitació i 
reciclatge a les diferents àrees funcionals clau en que s’organitzen les empreses: 
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Àrees funcionals 
 

£ Direcció 

£ Recursos Humans 

£ Àrea econòmic i financera, legal 

£ Màrqueting, vendes i gestió comercial. Comerç internacional 

£ Gestió de la producció. Compres, aprovisionaments, logística, 

£ Projectes, inversions 

£ TIC’s - Tecnologies de l’informació1 i les comunicacions2 
 

Coneixements generals i competències transversals 
 
Addicionalment a les competències específiques, i per donar resposta i complementar els perfils 
professionals, la Fundació EMI-Manresa posa al abast de empreses i treballadors la formació 
complementària, coneixements generals, habilitats tècniques i actitudinals que es superposen a les 
competències específiques i 

£ Permeten guanyar en eficiència i competitivitat. 

£ Responen a les necessitats de l’entorn organitzatiu, 

£ Responen a necessitats general de compliment legal de l’empresa 

£ Es consideren essencials per a transformar els coneixements en comportament. 

 
Entre d’altres, i sense caràcter limitador, proposem solucions formatives per donar resposta a: 
 

£ Atenció al client i gestió de xarxes socials i professionals 

£ Habilitats directives i de comandament 

£ Idiomes 

£ Prevenció de riscos laborals 

£ Ofimàtica 

£ Qualitat, medi ambient 

 
B - Comerç internacional, transport, distribució i logística. 
 
El Comerç Internacional es defineix, en un sentit ampli, com el moviment de béns i serveis entre 
operadors de diferents països o regions econòmiques. Aquest moviment ve condicionat per les normes 
que regulen la compravenda internacional 
així com la legislació específica dels països o organitzacions supranacionals que 
intervenen. 
 
Derivat d’aquests condicionants, les operacions de compra-venda, que defineixen el comerç, venen 
estructurades per un gran nombre d’operacions físiques i documentals sobre les quals les empreses i 
professionals s’especialitzen en la recerca del seu propi nínxol de negoci, determinant especialitzacions 
geogràfiques i funcionals aplicables a les diferents tipologies de productes. 
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El flux físic de les mercaderies s’articula mitjançant cadenes logístiques que permeten identificar els 
processos (on tenen lloc les operacions de transport, magatzematge i manipulació) i optimitzar els 
costos. 
 

Sobre aquests fluxes físics, que conformen les cadenes logístiques, s’hi superposen els fluxes 
documentals i una cadena de serveis que té com a objectius salvaguardar tant els interessos de les parts, 
com la dels països que hi participen tant en allò que fa referència a l’exacció fiscal, el necessari control 
administratiu i financer per tal de perfeccionar l’operació de compravenda. 
 
La dinàmica actual ens porta a considerar el comerç internacional com un sector clau i creixent en la 
nostra economia i ocasiona una demanda de treballadors formats en competències pròpies del sector. 
 
Per donar resposta a les necessitats pròpies del Comerç Internacional, la Fundació EMI-Manresa disposa 
d’una línia especialitzada de formació per perfeccionar les competències professionals als àmbits de: 
 

£ Els conceptes propis que defineixen el sector i permeten identificar-lo i diferenciar-
lo de la resta d’activitats. 

£ Les normes que regeixen els contractes de compravenda internacional 
(INCOTERMS) 

£ La gestió i serveis duaners i para-duaners 

£ La documentació i els tràmits per perfeccionar les operacions 

£ Les assegurances i els serveis financers associats 

£ La gestió de la qualitat i la figura dels operadors (OEA) 

£ Les tecnologies de l’ informació i les comunicacions aplicades. 

£ El funcionament i especialització de les cadenes logístiques, amb èmfasi als 
processos de distribució (transport, magatzematge i gestió d’estocs) i les 
característiques de les pròpies mercaderies. 

£ Les infraestructures i mitjans de transport (terminals intermodals, maritim, aerí, 
ferrocarril,...) 
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C - Processos industrials bàsics: soldadura. 
 
Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza  
 
Aquesta tendència es converteix en obligació amb la publicació del “RD 314/2006, de 17 de març, que 
aprova el Codi Tècnic de l’Edificació”, i fa referència a les “exigències bàsiques de seguretat estructural-
acer (SEA)”, on s’estableix que “els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-
se d’acord amb la norma UNE-EN” i que “cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del 

soldador que la realitza” 
 
L’evolució del nostre entorn econòmic requereix 
de professionals altament qualificats en l’exercici 
de les activitats empresarials. La tendència 
reguladora i l’entorn econòmic i social exigeixen 
que aquesta qualificació sigui acreditada per part 
de les persones i empreses que les 
desenvolupen. 
 
Per donar compliment a aquesta obligació i 
procedir a la edició, redacció i acreditació dels 
procediments d’empresa així com dels soldadors 
que duran a terme aquestes activitats, la 
Fundació EMI-Manresa facilita els serveis 
formatius i de qualificació que permeten complir 

amb aquests requisits reconeixent la professionalitat tant de l’empresa com dels treballadors acreditats, 
atorgant-los el nivell professional que contempla la corresponent normativa europea UNE-EN. 
 
Disposem de monitors professionals amb àmplia experiència en l’àmbit de la soldadura, tecnologia, 
processos i procediments, inspectors acreditats, centres propis, i recursos materials, maquinària i 
equipaments especialitzats (arc elèctric, TIG, TIG en continua amb ACDC, semiautomàtiques MIG-MAG, 
sinèrgiques, plasma,...) així com els elements auxiliars necessaris per preparar els soldadors, avaluar els 
seus coneixements i acreditar-los d’acord amb la normativa per a l’exercici de la seva activitat. 
 
En l’àmbit formatiu del subsector metall-mecànica, la Fundació ofereix la possibilitat d’acreditar la 
formació rebuda en soldadura amb l’homologació d’aquesta mitjançant pre-procediments (1) o bé 
procediments (2) específics de la Fundació. 
 

1.- PRE-PROCEDIMENTS 
Nº Pwps SOLDADURA MATERIAL 

 
POSICIÓ DE SOLDADURA 

EMI-111-01 ELÈCTRODE XAPA PF VERTICAL ASCENDENT 
EMI-111-02 ELÈCTRODE CANONADA PF VERTICAL ASCENDENT 
EMI-111-03 ELÈCTRODE XAPA PE SOTA SOSTRE 
EMI-111-04 ELÈCTRODE XAPA PA PLANA 
EMI-135-05 MAG XAPA PF VERTICAL ASCENDENT 
EMI-135-06 MAG XAPA PA PLANA 
EMI-135-07 MAG XAPA PE SOTA SOSTRE 
EMI-135-08 MAG CANONADA PF VERTICAL ASCENDENT 
EMI-141-09 TIG +  ELECTRODE CANONADA H-L045 SOLDEO ASCENDENTE EN 

ÁNGULO INCLINADO 
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2.-PROCEDIMENTS 
Nº wps SOLDADURA MATERIAL 

 
POSICIÓ DE SOLDADURA 

EMI-111-10 ELÈCTRODE CANONADA H-L045 SOLDEO ASCENDENTE EN 
ÁNGULO INCLINADO 

EMI-141-11 TIG ELECTRODE CANONADA H-L045 SOLDEO ASCENDENTE EN 
ÁNGULO INCLINADO 

EMI-111-12 ELÈCTRODE XAPA PD   ANGLE BAIX SOSTRE 
 
 
D - Oficis: indústria, automoció, renovables, sector agrari. 
 
Fruit d’una tendència reguladora de les activitats professionals i d’una situació de econòmica que obliga 
al reciclatge i la reorientació professional dels treballadors, l’especialització dels oficis industrials i de 
suport a l’industria es converteix en una important eina de competitivitat per a les empreses 
 
El repte consisteix tant en l’adaptabilitat de empreses i treballadors a un entorn econòmic canviant, com 
a la disposició a desenvolupar segments pels quals es disposi d’avantatges comparatives i competitives 
diferenciadores.  
 
D’aquesta manera la formació continua, per a la millora dels processos productius, es converteix en una 
peça cabdal i estratègica pel futur de les empreses i, dins d’aquesta, la millora de les competències claus 
que permetin l’ús i domini de les eines, la maquinària, els materials emprats, les tecnologies 
capdavanteres, l’economia de costos, l’organització dels treballs,... 
 
Formant part del nostre pla estratègic, la Fundació EMI-Manresa dona suport i serveis a l’industria 
mitjançant l’elaboració i impartició d’especialitats formatives que milloren tant l’ocupabilitat i formació 
professional de les persones com la competitivitat de les empreses.  
 
Tot i que la Fundació EMI-Manresa facilita solucions individualitzades per a les pròpies instal·lacions de 
les empreses, disposem de centres d’oficis propis a diferents poblacions de Catalunya on desenvolupem 
accions programades obertes a una pluralitat d’empreses.  
 
Les principals àrees d’experiència es relacionen amb els àmbits següents: 
 
Sector Industrial 
Com a un servei de suport a la indústria, per a la millora dels processos productius i el desenvolupament 
de programes de manteniment preventiu, proposem accions especialitzades per tal d’augmentar 
l’eficiència en el funcionament, l’increment de la productivitat i la la disminució dels costos de producció. 
A títol d’exemple es detallen els següents: 

£ Soldadura 

£ Acreditació de soldadors d’acord amb les normes UNE-EN 

£ Electricitat Industrial 

£ Instal·lacions Tèrmiques 

£ Manteniment d’edificis: obra civil, lampisteria, electricitat... 

£ Energies renovables 

£ Cicle de l’aigua. Sanejament i Tractament de residus 
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£ Gasos fluorats 

 
Organització de la producció; qualitat i prevenció de riscos laborals  
Operacions i serveis complementaris que aporten valor a l’activitat econòmica de les empreses. A títol 
d’exemple: 
 

£ Mètodes i temps 

£ Gestió d’estocs, magatzems, distribució i logística 

£ Logística Inversa: gestió dels retorns 

£ Sistemes de gestió de la qualitat ISO 9000 

£ Programes de qualitat mediambiental 

£ Prevenció de Riscos Laborals. Gestió de la Prevenció 

£ Sistemes Integrats de Qualitat 

 
 

E - Prevenció de Riscos Laborals 
 
L’empresari haurà de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una 
formació i informació adequades sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball, així com 
sobre les mesures de prevenció i protecció que s’hagin d’adoptar - RD 1215/1997, de 18 de julio- 
 
La llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de novembre exigeix a l’empresari que conegui i 
avaluï els riscos derivats de la seva activitat al mateix temps que garantir que cada treballador rebi una 
formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria preventiva per evitar qualsevol dany derivat 
del desenvolupament del seu treball en cada moment i, per tant haurà d’estar centrada específicament 
en el lloc de treball o funció de cada treballador. 
 
Per prevenir adequadament els riscos específics del lloc de treball i donar compliment a la normativa, 
Fundació EMI-Manresa proposa línies de formació específiques. 
 
Prevenció de riscos laborals.Riscos generals i específics: 
D’acord amb aquesta normativa, es preceptiu prendre les mesures pertinents perquè els treballadors 
rebin informació respecte a: 
 

£ Informació i formació general sobre els conceptes bàsics de seguretat i salut dels 
treballadors a les empreses i en cada lloc de treball específic o funció. 

£ Les mesures i activitats de prevenció i protecció aplicables a aquests riscos. 

£ Les mesures adoptades en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació. 

 
Maneig de maquinària  
“La conducció d’equips de treball automotors estarà reservada als treballadors majors de 18 anys que, 
reunint les aptituds psico-físiques i sensorials adequades, hagin rebut una formació específica per a la 
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conducció segura d’aquests equips de treball i disposin d’una autorització formal per part de l’empresari” 
-1 RD 1215/1997, de 18 de juliol- 
 
D’aquesta manera, la Fundació EMI-Manresa organitza i desenvolupa les accions formatives que 
permeten donar compliment tant a la legislació en vigor com a les consideracions que figuren a les notes 
tècniques (NTP) del ’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSH)’ i normes UNE-EN derivades de les 
directrius de la Unió Europea. Entre d’altres: 
 

£ Conducció de carretons elevadors 

£ Conducció de Plataformes elevadores mòbils de personal 

£ Grues hidràuliques articulades sobre camió 

£ Altres tipus de maquinària automotor i industrial. 

 
 
F - Habilitats directives 

 
L’exigència de l’actual entorn 
socioeconòmic fa que recaiguin sobre la 
gestió dels equips de treball la 
responsabilitat en l’acompliment de les 
expectatives de l’organització, és per això 
que els comandaments d’equips han de 
guanyar en eficiència en diverses 
disciplines que van més enllà de les 
competències pròpiament tècniques amb 
l’objectiu de la millora de l’organització. 
 
 
La Fundació EMI-MANRESA, pel seu propi 
origen i configuració com a “Escuela de 
Mandos Intermedios EMI-MANRESA” l’any 
1974 té en els seus objectius fundacionals: 
“formar integralment al personal que ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat específica en les 
empreses i, també, fomentar, organitzar i promoure qualsevol activitat que pugui complementar aquesta 
formació”. 
 
En el desenvolupament d’aquest objectiu la Fundació ofereix els seus programes formatius d’alt 
rendiment adreçats a obtenir una capacitació, com més eficient millor, en les tècniques d’organització i 
en les diferents especialitats empresarials, amb una clara orientació cap a la formació i qualificació de 
professionals d’empresa 
 
D’aquesta manera, els programes d’habilitats propis permeten crear, consolidar i enfortir tant les 
habilitats personals com les específiques de l’empresa o col·lectiu, ja es tracti de: 
 

£ Tècniques per a la millora i perfeccionament de les habilitats 

£ Avaluar el comportament de l’equip davant d’eventualitats o situacions 
complicades. 
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£ Ressaltar les qualitats individuals. reforçar i fomentar la presa de decisions en un 
entorn controlat. 

£ Recuperar, enfortir i renovar la cultura corporativa, la motivació col·lectiva i les 
relacions amb l’empresa. 

£ Implementar un programa d’incentius i per objectius aconseguits. 

 
Els continguts i la metodologia utilitzada i els programes formatius específics permeten consolidar els 
seus coneixements i habilitats per a implementar-los en els seus corresponents llocs de treball i millorar 
així el seu rendiment en aspectes clau com: 

£ La presa de decisions 

£ La gestió d’equips 

£ La direcció per objectius 

£ La gestió del temps 

£ La gestió de la comunicació 

£ La motivació de l’equip 

 
Per altra banda, Fundació Emi-manresa disposa d’un Centre especialitzat en formació Outdoor a la 
localitat d’Òdena (Anoia). El centre, anomenat El Xalet, és una casa rural de principis del S.XX rehabilitada 
i adaptada per a impartir formació en metodologia outdoor, la qual sumada als programes formatius 
específics en Recursos Humans, desenvolupament del lideratge i formació corporativa permetrà als 
participants consolidar els seus coneixements i habilitats per implementar-los en els seus respectius llocs 
de treball. 
 
D’aquesta manera, l’objectiu general de la formació que podria impartirse en el centre residencial de 
Fundació EMI-MANRESA, El Xalet, és que els participants obtinguin el màxim aprofitament en un entorn 
natural que estimula la concentració, la creativitat i les habilitats. 
 

4.2 ÀMBITS DE FORMACIÓ 
 
FORMACIÓ CONTÍNUA 
 
L’objectiu primer i principal de la Fundació Emi-
Manresa, segons els seus estatuts, és: Formar 
integrament al personal que ocupa o pot ocupar 
llocs de responsabilitat específica en les 
empreses i també fomentar, organitzar o 
promoure qualsevol activitat que pugui 
complementar aquesta formació. Aquesta 
definició per si mateixa inclou tota la formació 
que executa la Fundació Emi-Manresa en 
qualsevol de les seves instal•lacions pròpies o 
alienes i en totes les modalitats formatives.  
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Les solucions formatives que aporta la Fundació Emi-Manresa busquen com a objectius augmentar la 
productivitat i la rendibilitat de la formació, incrementar el grau de satisfacció dels treballadors i assolir 
un alt grau de participació en els processos de canvi, en definitiva millorar la productivitat de l’empresa i 
millorar l’ocupabilitat del treballador. 
 
Per altra banda, sense deixar de tenir com a objectiu la formació de persones i treballadors com a 
persones i professionals, la Fundació busca, com a un dels seus objectius, poder establir relacions 
directes amb els responsables de les empreses del país per poder aportar el seu coneixement del teixit 
socioeconòmic i de les diferents àrees i matèries i participar en l’elaboració dels plans formatius de les 
empreses i incidir d’aquesta manera en el creixement de coneixement en les empreses. 
 
Aquesta activitat es divideix en els cinc grans àrees formatives desenvolupades en l’apartat anterior que, 
a la vegada, que donen resposta a les necessitats formatives més exigents dins de la indústria i el mercat 
laboral actual. 
 
Les diferents accions formatives són escollides acuradament en funció de la demanda que detectem a 
través dels diferents observatoris del mercat laboral així com de la col•laboració que mantenim amb els 
principals agents econòmics i socials del país. 
   
FUNDACIÓ EMI-MANRESA treballa per tal d’obtenir finançament per als programes de formació 
d’empresa/treballadors en actiu, en aquest sentit podem proposar, depenent de condicionants propis de 
les empreses o bé de la pròpia administració: 
 
FORMACIÓ DE DEMANDA  
 
La Fundació EMI-MANRESA té la 
condició de ‘Entitat organitzadora de 
la formació’ que li permet gestionar el 
crèdit formatiu de les empreses. 
 
Mitjançant la signatura d’un ‘Conveni 
d’adhesió’ podem gestionar el crèdit 
formatiu de les empreses per tal que 
puguin bonificar-se els costos dels 
cursos que tinguin com objectius la 
formació, reciclatge i perfeccionament 
dels treballadors.  
 
La bonificació aplicable està en funció 
de les característiques de la empresa i 
la formació realitzada. 
 
A EMI-MANRESA ens encarregarem de planificar i organitzar la formació així com dels expedient 
administratiu, alliberant a les empreses de tots els tràmits derivats de la mateixa i facilitant la bonificació. 
 
FORMACIÓ D’OFERTA.  
 
Fundació Emi-Manresa executa programes formatius de formació contínua d’oferta en el marc de les 
convocatòries publicades per les diverses administracions. 
 
Aquesta formació s’imparteix en els àmbits formatius que estan acreditats pels diversos serveis públics 
d’ocupació autonòmics i estatals. (veure àmbit de formació ocupacional) 
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FORMACIÓ OCUPACIONAL 

 
La Fundació Emi-Manresa en el transcurs dels darrers trenta-cinc anys ha patit en la seva pròpia 
configuració els canvis que la societat i la formació ha anat experimentant, de tal manera que, des del 
seu esperit fundacional com a entitat que donava serveis formatius com a “Escuela de Mandos 
Intermedios” a un segment de la població del Bages, ha anat complementant-se mitjançant l’execució de 
programes formatius provinents dels subsistemes de formació subvencionada: 
 
La Fundació Emi-Manresa té com a objectiu clar i definit la seva voluntat de ser una entitat proveïdora de 
serveis formatius a empreses i treballadors, per la qual cosa i en compliment d’aquest objectius, 
presenta, en règim de concurrència competitiva, projectes formatius davant les diverses administracions 
gestionen. 
 
Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o situació d’atur. Són 
programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la 
capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències 
professionals de les persones treballadores.  
 
FUNDACIÓ EMI-MANRESA és Centre Col·laborador dels Serveis Públics d’Ocupació en els seus centres 
tant de Catalunya com d’Aragó, així com del Departament d’Educació de Catalunya amb les següents 
acreditacions. 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) 
 
FUNDACIÓ EMI-MANRESA és centre col·laborador del Servei d’ocupació de Catalunya amb el número de 
Cens 0296) i imparteix formació adreçada al col·lectiu d’aturats perseguint els objectius de reciclatge i 
millora professional en els següents centres i especialitats. 
 
MANRESA: PASSEIG PERE III, 96 1er 1a. 08240 MANRESA 

£ ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

£ COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 

£ SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 

£ ADGX01- ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL 

£ ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 

 
 

BARCELONA: SERVICE CENTER ZAL, AVINGUDA PORTS D’EUROPA, 100 
08040 BARCELONA 

£ ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

£ ADGD0208 GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS 

£ ADGG0108 ASSISTENCIA A LA DIRECCIÓ 

£ COMT0210 GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL 

£ IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 
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£ IFCTI0209 SISTEMES MICROINFORMÀTICS 

£ COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 

£ COMT0411 GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES 

£ HOTR0508 SERVEIS DE RESTAURANT 

£ HOTR0608 SERVEIS DE BAR I CAFETERIA 

£ ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 

£ (ADGG0208) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT 

 
MANRESA: CARRETERA DE VIC, 239 08242 MANRESA 

£ FMEC0110  Soldadura amb elèctrode revestit i TIG  

£ FMEC0210 Soldadura per oxigàs i soldadura MIG/MAG.  

£ COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 

£ ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 

 
 

4.3 METODOLOGIES DE LA FORMACIÓ 
 
Amb l’objectiu de poder donar servei a les necessitats de les empreses i treballadors/es i per tal de donar 
la d’adaptar la formació a cadascuna de les  
 
Fundació Emi-Manresa posa a la seva disposició diverses metodologies de formació per tal de facilitar 
l’aprenentatge en les diverses àrees formatives que desenvolupa: 
 
FORMACIÓ PRESENCIAL 

 
£ Formació Tradicional (en centre propi). La Fundació ofereix la possibilitat a les 

empreses de realitzar la formació en els seus centres específics. Aquesta tipologia 
de formació adquireix major sentit quan més elevats són els requeriments 
tecnològics i de recursos materials, com en el cas de formació tècnica de caire 
industrial o bé quan aquesta formació ve reconeguda administrativa o 
laboralment. 

£ Formació a l’empresa (in-Company). En el desenvolupament dels programes de 
formació in-company, s’inclou no només la formació en el centre de treball dels 
participants, sinó també la formació en el lloc de treball. 

£ Residencial. Fundació Emi-Manresa disposa d’un Centre Residencial, anomenat “El 
Xalet” a localitat d’ÒDENA (Anoia). Els programes que desenvolupem al nostre 
centre “El Xalet”, permeten  crear, consolidar i enfortir tant les habilitats personals 
com col•lectives i combinar els aprenentatges en aula amb les vivències aplicades 
didàcticament a l’acompliment dels objectius, les finalitats i les necessitats 
específiques de l’empresa o col•lectiu 
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• FORMACIÓ E-LEARNING 
 

L’e-learning és principalment un mitjà electrònic per a l’aprenentatge a distància o virtual, on es pot 
interactuar quadrants paradigmes pedagògics amb els professors per mitjà d’Internet. L’usuari pot 
gestionar els horaris, és un mitjà completament autònom. Constitueix una proposta de formació que 
contempla la seva implementació predominantment mitjançant Internet, fent ús dels serveis i eines que 
aquesta tecnologia proveeix. Dins de la modalitat a distància, el 'e-learning és una de les opcions que 
actualment s’utilitza més sovint per atendre la necessitat d’educació contínua o permanent.  
 
La generació de programes de perfeccionament professional està en creixement degut a que hi ha un 
reconeixement que els treballadors es capacitin i s’adaptin als nous requeriments productius. L'e-
learning, donades les seves característiques i el suport tecnològic que el recolza, es constitueix en una 
alternativa per aquells que combinen treball i actualització, ja que no és necessari anar a una aula 
permanentment.  
 
En aquest sentit FUNDACIÓ EMI-MANRESA ha desenvolupat la seva plataforma de formació (www.emi-
manresa.org/ecampus) en la qual posa a la disposició dels seus alumnes el materials d’edició 
pròpia, des del qual participar en processos formatius on-line o de suport a la formació presencial. 
 


