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FUNDACIÓ EMI MANRESA

que promogué, i és titular, de l’Escola de Comandaments Inter-
medis EMI-MANRESA.

La Fundació Cultural Privada Escola de Comandaments Inter-
medis, anomenada “FUNDACIÓ EMI-MANRESA”, es consti-
tueix 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 logístics 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 poste-
riorment 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 per-
sonalitat pròpia de naturalesa jurídico-privada per a l’exercici 
de les seves funcions, no limitada funcional ni geogràficament

Una entitat, sense afany de lucre
inscrita amb el nº 6 en el Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya

FORMAR INTEGRALMENT AL PERSONAL QUE 
OCUPA O POT OCUPAR LLOCS DE RESPONSABI-
LITAT ESPECÍFICA EN LES EMPRESES MILLORAR 
L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES PER FACILI-
TAR LA SEVA INSERCIÓ SOCIO-LABORAL I TAMBÉ 
FOMENTAR, ORGANITZAR O PROMOURE QUAL-
SEVOL ACTIVITAT QUE PUGUI COMPLEMENTAR 

AQUESTA FORMACIÓ.

(Estatuts de la Fundació EMI Manresa)

Presentació
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millorar l’ocupabilitat de les persones per facilitar la seva in-
serció socio-laboral i també fomentar, organitzar o promoure 
qualsevol activitat que pugui complementar aquesta formació.

Els objectius principals venen determinats estatutàriament pels 
elements essencials de la formació, que son els següents:

 ■ El desenvolupament progressiu de la responsabilitat soci-
al en l’exercici de la seva tasca

 ■ Una capacitació, com més eficient millor, en les tècniques 
d’organització i en les diferents especialitats empresari-
als, amb una clara orientació cap a la formació i qualifi-
cació 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 si-
tuacions de necessitat i evitar la marginació social mit-
jançant 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.

Objecte social.
La Fundació EMI-MANRESA, tal i com figura en els seus estatuts, es proposa formar integral-
ment al personal que ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat específica en les empreses
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Organització

Per al seu govern i administració, la Fundació EMI-MANRESA compta 
amb un Patronat, com òrgan suprem, el qual escull els seus propis càr-
recs de President, Vicepresident i Secretari.

El Patronat nomena al Director General, amb les atribucions pròpi-
es 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 so-
bre matèries relacionades amb l’empresa, els sectors econòmics, 
les estratègies empresarials, les professions, els oficis i l’econo-
mia.

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

 ■ Realització de tot tipus de congressos, conferències, cursos, se-
minaris, jornades, sessions, reunions de treball, etc. per promou-
re 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.

 ■ 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’esti-
min d’interès d’acord amb les finalitats fundacionals.

 ■ Programes de cooperació i voluntariat social

 ■ Qualsevol altra activitat complementària o auxiliar a les ante-
riors.
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TREBALLEM

PER MILLORAR
EL TEU

FUTUR
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La nostra activitat

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 ACTI-
VITATS 

Les activitats desenvolupades consistei-
xen en la identificació i estudi de neces-

sitats formatives en els diversos àmbits 
d’actuació (empresa, sectors econòmic, 
societat), la planificació i execució d’ac-
cions i cursos degudament adaptats, el 
seu seguiment i monitorització, inclo-
ent-t’hi la provisió de tots els serveis ne-
cessaris.

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 
són el metall, mineria, tèxtil, transports i 
comunicacions, agroalimentari, audiovi-
sual, arts gràfiques, paper i cartró, entre 
altres.

La Fundació EMI-MANRESA també de-
senvolupa el seu fi fundacional mitjan-
çant l’edició, publicació  i divulgació 
d’estudis i materials didàctics sobre di-
ferents sectors econòmics, entre els que 
destaquen els relacionats amb els trans-
ports i les comunicacions.

Tot i que no està limitada geogràficament, la Fundació EMI-MANRESA 
desenvolupa les seves activitats en l’àmbit territorial de Catalunya i 
zones limítrofs.



Acció formativa Hores Alumnes Pla formatiu Àrea formativa Comarca

INSTAL·LADOR MULTIFUCIONS FIBRA 

ÒPTICA
200 10 ALTRES OFICIS BAGES

INICIAL CUINA 30 13 COL·LECTIUS ESPE-
CIALS HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELE-
VADORES I TRANSPALETS ELÈCTRICS 12 10 FORMACIO DEMAN-

DA PREVENCIÓ BAGES

CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELE-
VADORES I TRANSPALETS ELÈCTRICS 12 10 FORMACIO DEMAN-

DA PREVENCIÓ BAGES

PRL TPC 20 2 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

OPERADOR DE CARRETONS 5 6 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

SOLDADURA TIG/RESISTÈNCIA 18 8 FORMACIO DEMAN-
DA OFICIS BAGES

GESTIÓ OPERACIONS EMMAGATZE-
MATGE 110 11 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

MANIPULACIÓ ALIMENTS 4 16 ALTRES HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

MANIPULACIÓ ALIMENTS 4 16 ALTRES HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

FCO- GESTIÓ OPERACIONS EMMAGAT-
ZEMATGE 10 11 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

SOLDADURA  40 14 ALTRES OFICIS BAGES

OPERADOR DE CARRETONS 8 11 COL·LECTIUS ESPE-
CIALS PREVENCIÓ BAGES

SERVEIS DE RESTAURANT 370 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL HOSTELERIA/COMERÇ BARCELO-

NÈS

ATENCIÓ CENTRADA A LA PERSONA 8 11 FORMACIO DEMAN-
DA SANITAT BAGES

APROFUNDIMENT CUINA 50 8 COL•LECTIUS ESPE-
CIALS HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

ACTIVITATS AUXILIARS MAGATZEM 120 9 ALTRES COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

SERVEIS DE BAR I CAFETERIA 390 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL HOSTELERIA/COMERÇ BARCELO-

NÈS

OPERADOR DE CARRETONS 6 7 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL 220 13 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL IDIOMES BAGES

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL 220 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL IDIOMES BAGES

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGAT-
ZEM 310 12 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES
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ACTIVITAT DOCENT



SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT 20 6 FORMACIO DEMAN-
DA OFICIS BAGES

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGAT-
ZEM 310 15 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

SOLDADURA DE TUB PROCEDIMENT 
TIG 12 4 FORMACIO DEMAN-

DA OFICIS BAGES

ELECTRICITAT  TREBALL ALS BARRIS 100 15 ALTRES OFICIS BAGES

OPERADOR DE CARRETONS I PEMP'S 6 4 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

FCO-SERVEIS DE RESTAURANT 10 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL HOSTELERIA/COMERÇ BARCELO-

NÈS

AUXILIARS D'INDÚSTRIES ALIMENTÀRI-
ES - OPERATIVA DE CAIXA 30 5 ALTRES HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

ANGLÈS PROFESSIONAL PER AL CO-
MERÇ 90 8 F O R M A C I Ó 

D'OFERTA IDIOMES BARCELO-
NÈS

FCO-SERVEIS DE BAR I CAFETERIA 10 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL HOSTELERIA/COMERÇ BARCELO-

NÈS

AL•LÈRGIES ALIMENTÀRIES 6 5 FORMACIO DEMAN-
DA SANITAT BAGES

AUXILIARS D'INDÚSTRIES ALIMENTÀRI-
ES - OPERATIVA DE CAIXA 30 5 ALTRES HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍS-
TICA 90 10 F O R M A C I Ó 

D'OFERTA
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELO-
NÈS

LLAUNERIA 100 15 ALTRES OFICIS BAGES

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL 220 10 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL IDIOMES BAGES

OPERADOR DE CARRETONS 5 5 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

FCO-ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MA-
GATZEMS 10 8 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

GRAVACIÓ DE DADES 90 9 F O R M A C I Ó 
D'OFERTA OFIMÀTICA/INFORMÀTICA BAGES

ELIMINACIÓ CONTENCIONS 6 10 FORMACIO DEMAN-
DA SANITAT BAGES

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL 220 12 FORMACIÓ OCUPA-
CIONAL IDIOMES BAGES

AUXILIARS D'INDÚSTRIES ALIMENTÀRI-
ES - OPERATIVA DE CAIXA 30 5 ALTRES HOSTELERIA/COMERÇ BAGES

CATIA V5 40 10 F O R M A C I Ó 
D'OFERTA OFIMÀTICA/INFORMÀTICA BAGES

MP- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MA-
GATZMES 80 6 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

ELIMINACIÓ CONTENCIONS 8 8 FORMACIO DEMAN-
DA SANITAT BAGES

OPERADOR CARRETONS 8 12 ALTRES PREVENCIÓ BAGES

FCO-ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MA-
GATZEMS 10 13 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

MP- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MA-
GATZMES 80 11 FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL
COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT BAGES

PRL HOSTERLERIA 4 4 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

PRL 10 2 FORMACIO DEMAN-
DA PREVENCIÓ BAGES

Totals 3.802 
hores 

475 
alumnes
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COMPARACIÓ DE L’ACTIVITAT AMB EL DARRER EXERCICI.

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ELS DARRERS EXERCICIS

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’ACTIVITAT*
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EVOLUCIÓ BRANCA D’ACTIVITAT PER HORES EXECUTADES

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ACCIONS FORMATIVES 

DISTRIBUCIÓ TIPOLOGIA ACCIONS FORMATIVES 
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Orientació i Inserció Laboral

3.1 INCORPORA

PROGRAMES EXECUTAT

La nostra entitat ha reeditat el conveni subscrit de col•laboració amb 
l’obra social La Caixa per al desenvolupament de les tasques inherents al 
programa Incorpora.

El “Programa Incorpora” té l’objectiu, mitjançant la participació d’una 
xarxa de professionals que, treballant des de les diferents entitats col•labo-
radores, 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 drogodepen-
dència; 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 pre-
selecció, 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: 

 ■  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

Quadre d’objectius

La signatura del conveni suposa el compromís 
de compliment d’uns criteris objectius que per al 
període 2015 foren:

Els objectius per a l’exercici 2016 (encara no tan-
cat) són:

A data d’elaboració de la memòria ja s’han supe-
rat més del 50% de tots els indicadors
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La nostra entitat ha subscrit un conveni 
de col·laboració amb l’obra social La 
Caixa per al desenvolupament de les tas-
ques inherents al programa Reincorpora 
a la comarca del Bages i vinculada direc-
tament al C.P. Lledoners.

El programa té com a objectiu la realitza-
ció d’itineraris personalitzats d’inserció 
sociolaboral, a partir d’un pla individual 
prèviament pactat, que contribueixen a 
la millora de les competències professio-
nals, faciliten el desenvolupament de va-
lors i aplanen el camí cap a la integració 
laboral en l’empresa.

L’itinerari d’integració sociolaboral es 
desenvolupa a través de les següents eta-
pes:

1 FORMACIÓ-SERVEI
Reincorpora es basa en el concepte 
d’aprenentatge-servei, una proposta edu-
cativa que suma intencionalitat pedagò-
gica i utilitat social. Conjuga la formació 
en oficis i les actuacions de servei a la so-
cietat, 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 imat-
ges, 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 interven-
ció d’aquestes es concreta en la prepara-
ció 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 apor-
ten la seva professionalitat, experiència i 

qualitat en l’atenció a les persones.

3 INSERCIÓ LABORAL
L’objectiu final del programa és la in-
tegració social i laboral de la persona. 
Aquesta integració es concreta a través 
del programa Incorpora de “la Caixa”, 

La signatura del conveni suposa el com-
promís de compliment d’uns criteris ob-
jectius que són:

un programa d’intermediació laboral 
que combina de forma òptima les neces-
sitats del teixit social i empresarial, per 
assegurar l’èxit en la integració laboral. 
Ofereix un servei integral gratuït amb 
tècnics d’inserció laboral que proporcio-
nen assessorament i recolzo en totes les 
fases del procés, des de la selecció fins a 
la plena integració en el lloc de treball.

3.2 REINCORPORA
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3.3 PUNT D’AUTOOCUPACIÓ 
INCORPORA

A principis de 2016 la nos-
tra entitat rebé l’encàrrec 
de l’obra social La Caixa 
de desenvolupar un Punt 
d’Autoocupació Incorpora a 
Manresa. 

Els Punts d’Autoocupació Incorpora te-
nen com a missió contribuir a la inserció 
laboral de col•lectius en risc o en situa-
ció de vulnerabilitat mitjançant el suport 
a projectes d’autoocupació i emprenedo-
ria.

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 comen-
çar l’activitat econòmica i empresarial. 
El projecte també inclourà una línia de 
finançament gràcies a un acord amb Mi-
croBank. Aquest procediment es compon 
de quatre fases:

 ■  Acollida: fer la inclusió en el pro-
grama Incorpora i seleccionar els 
possibles emprenedors.

 ■ Preparació: assessorar i formar 
els emprenedors en funció de les 

seves necessitats, a més d’acom-
panyar-los en la formació del pla 
d’empresa.

 ■ Creació: estar al costat dels em-
prenedors en qüestions vinculades 
al finançament (anàlisi de les ne-
cessitats i els riscos, etc.) i a l’hora 
de posar en marxa l’activitat.

 ■ 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:

 ■ 60 persones ateses

 ■ 30 empreses creades
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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 esta-
blert pel RD 1796/2010, de 30 de setem-
bre 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 mer-
cat laboral.

Aquesta acreditació reconeix l’experièn-
cia 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 activi-
tats d’intermediació laboral que tinguin 
com a finalitat proporcionar a les perso-
nes treballadores una ocupació adequa-
da 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·loca-
ció han de valorar els perfils, les aptituds, 
els coneixements i la qualificació profes-
sionals de les persones treballadores que 
requereixin els seus serveis per a la recer-
ca d’ocupació i els requeriments i les ca-
racterístiques dels llocs de treball oferts. 
Aquestes agències de col·locació també 
poden dur a terme actuacions relaciona-
des amb la recerca d’ocupació, com per 
exemple orientació i informació professi-
onal, i amb la selecció de personal.

En el desenvolupament de la nostra ac-
tivitat com agència de col•locació en el 
marc de les diverses convocatòries a les 
quals em optat, la nostra entitat ha resul-
tat adjudicatària en les convocatòries:

 ■ 2014/2015: 100 usuaris assignats

 ■ 2015/2016: 280 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 desen-
volupament de les actuacions es garan-
teix: la gratuïtat en la prestació de ser-
veis, la garantia de respecte als principis 
d’igualtat i no discriminació i La correc-
ta relació entre les característiques dels 
llocs de treball oferts i el perfil acadèmic 
i/o professional requerit.
 

3.4 AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ  
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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 voca-
ció de l’empresa, per tal que tots els tre-
balladors, 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 produc-
tivitat i, en resum, l’eficiència. 
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Per tal de donar respostes als reptes 
d’avui,  després de 38 anys d’experièn-
cia a l’activitat formativa i d’una contí-
nua presència al territori, la Fundació 
EMI-Manresa pot oferir-se com a prove-
ïdora integral de solucions formatives i 
incloure totes les fases del projecte: pla-
nificació, execució, gestió administrativa, 
avaluació i homologació o certificació de 
l’aprenentatge obtingut.

Els nostres programes s’adrecen a pro-
fessionals i empreses que busquin dife-
renciar-se competitivament al mercat 
combinant les persones, els equips de tre-
ball, el coneixement, la innovació, les no-
ves tecnologies, l’equilibri sostingut entre 
les activitats econòmiques i industrials, la 
salut, el respecte pel medi ambient i el re-
torn social. 

La nostra activitat pot dividir-se em di-
verses àrees formatives depenent del seu 
contingut.

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

 ■ B. Comerç internacional, trans-
port, distribució i logística.

 ■ C. Processos industrials bàsics: 
soldadura.

 ■ D. Oficis: indústria, automoció, re-
novables, sector agrari.

 ■ E. Prevenció de Riscos Laborals

 ■ F. Habilitats directives

A. COMUNICACIÓ I EM-
PRESA: ÀREES FUNCIO-
NALS, TIC’S. 

Vivim temps de canvi. L’enduriment de 
les condicions de mercat requereix adop-
tar mesures d’impuls efectives que per-
metin superar el context econòmic actual.

Es el moment de conèixer l’abast de les 
capacitats, tant empresarials com perso-
nals, 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 desmo-

tivació amb nous plantejaments i mètodes 
de treball que impulsin l’activitat i identi-
fiquin la cadena de valor en la que parti-
cipa l’empresa d’una forma eficient.

No totes les empreses i professionals són 
conscients de l’abast de les seves capa-
citats per fer front a un mercat regressiu. 
Per aquest motiu, Fundació EMI-Man-
resa 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 vari-
etat de necessitats d’aprenentatge pròpi-
es 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 cri-
teris que garanteixin la innovació i qua-
litat dels productes i serveis, i incorpora 
la vocació de respecte als drets fonamen-
tals 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 mer-
cat. 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 complementà-
ria, 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’em-
presa

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

Entre d’altres, i sense caràcter limitador, proposem solucions forma-
tives 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
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B. COMERÇ INTERNACIONAL, TRANS-
PORT, 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-ven-
da, 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 geogrà-
fiques i funcionals aplicables a les diferents tipologies de pro-
ductes.

El flux físic de les mercaderies s’articula mitjançant cadenes lo-
gístiques que permeten identificar els processos (on tenen lloc 
les operacions de transport, magatzematge i manipulació) i op-
timitzar els costos.

Sobre aquests fluxes físics, que conformen les cadenes logísti-
ques, 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 admi-
nistratiu i financer per tal de perfeccionar l’operació de com-
pravenda.

La dinàmica actual ens porta a considerar el comerç interna-
cional com un sector clau i creixent en la nostra economia i 
ocasiona una demanda de treballadors formats en competències 
pròpies del sector.
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Per donar resposta a les necessitats prò-
pies del Comerç Internacional, la Fun-
dació EMI-Manresa disposa d’una línia 
especialitzada de formació per perfecci-
onar les competències professionals als 
àmbits de:

 ■  Els conceptes propis que defi-
neixen el sector i permeten identi-
ficar-lo i diferenciar-lo de la resta 
d’activitats.

 ■  Les normes que regeixen els 
contractes de compravenda inter-
nacional (INCOTERMS)

 ■  La gestió i serveis duaners i pa-
ra-duaners

 ■  La documentació i els tràmits 
per perfeccionar les operacions

 ■  Les assegurances i els serveis 
financers associats

 ■  La gestió de la qualitat i la figu-
ra dels operadors (OEA)

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

 ■  El funcionament i especialitza-
ció 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,...)

C. PROCESSOS INDUSTRI-
ALS 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 re-
ferència a les “exigències bàsiques de 
seguretat estructural-acer (SEA)”, on 
s’estableix que “els soldadors han d’es-
tar certificats per un organisme acredi-
tat i qualificar-se d’acord amb la norma 
UNE-EN” i que “cada tipus de soldadu-
ra 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 obli-
gació i procedir a la edició, redacció 
i acreditació dels procediments d’em-
presa així com dels soldadors que duran 
a terme aquestes activitats, la Fundació 

EMI-Manresa facilita els serveis forma-
tius i de qualificació que permeten com-
plir 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 sol-
dadura, tecnologia, processos i proce-
diments, inspectors acreditats, centres 
propis, i recursos materials, maquinària 
i equipaments especialitzats (arc elèctric, 
TIG, TIG en continua amb ACDC, se-
miautomàtiques MIG-MAG, sinèrgiques, 
plasma,...) així com els elements auxiliars 
necessaris per preparar els soldadors, 
avaluar els seus coneixements i acredi-
tar-los d’acord amb la normativa per a 
l’exercici de la seva activitat.

En l’àmbit formatiu del subsector me-
tall-mecànica, la Fundació ofereix la 
possibilitat d’acreditar la formació re-
buda en soldadura amb l’homologació 
d’aquesta mitjançant pre-procediments 
(1) o bé procediments (2) específics de la 
Fundació.
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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 treballa-
dors, l’especialització dels oficis industri-
als 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 dis-
posi d’avantatges comparatives i compe-
titives diferenciadores. 

D’aquesta manera la formació continua, 
per a la millora dels processos produc-
tius, es converteix en una peça cabdal i 
estratègica pel futur de les empreses i, 
dins d’aquesta, la millora de les compe-
tències 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’elabo-
ració i impartició d’especialitats formati-
ves que milloren tant l’ocupabilitat i for-
mació professional de les persones com la 
competitivitat de les empreses. 

Tot i que la Fundació EMI-Manresa faci-

lita solucions individualitzades per a les 
pròpies instal·lacions de les empreses, 
disposem de centres d’oficis propis a dife-
rents poblacions de Catalunya on desen-
volupem accions programades obertes a 
una pluralitat d’empreses. 

Les principals àrees d’experiència es re-
lacionen amb els àmbits següents:

Sector Industrial
Com a un servei de suport a la indústria, 
per a la millora dels processos produc-
tius i el desenvolupament de programes 
de manteniment preventiu, proposem ac-
cions especialitzades per tal d’augmentar 
l’eficiència en el funcionament, l’incre-
ment de la productivitat i la la disminució 
dels costos de producció. A títol d’exem-
ple 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

 ■  Gasos fluorats
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Organització de la producció; qualitat i prevenció de riscos 
laborals 
Operacions i serveis complementaris que aporten valor a l’ac-
tivitat 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 repre-
sentants dels treballadors rebin una formació i informació ade-
quades 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 no-
vembre 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 deri-
vat 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 tre-
ball i donar compliment a la normativa, Fundació EMI-Man-
resa proposa línies de formació específiques.

Prevenció de riscos laborals.Riscos generals i específics:
D’acord amb aquesta normativa, es preceptiu prendre les me-
sures pertinents perquè els treballadors rebin informació res-
pecte 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 aplica-
bles a aquests riscos.

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

Maneig de maquinària Targeta Professional de la Construcció
“La conducció d’equips de treball automotors estarà reserva-
da als treballadors majors de 18 anys que, reunint les aptituds 
psico-físiques i sensorials adequades, hagin rebut una forma-
ció específica per a la conducció segura d’aquests equips de 
treball i disposin d’una autorització formal per part de l’em-
presari” -1 RD 1215/1997, de 18 de juliol-
D’aquesta manera, la Fundació EMI-Manresa organitza i de-
senvolupa les accions formatives que permeten donar compli-

ment 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 perso-
nal

 ■ Grues hidràuliques articulades sobre camió

 ■ Altres tipus de maquinària automotor i industrial.

F. HABILITATS DIRECTIVES

L’exigència de l’actual entorn socioeconòmic fa que recai-
guin 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’orga-
nització.

La Fundació EMI-MANRESA, pel seu propi origen i configura-
ció com a “Escuela de Mandos Intermedios EMI-MANRESA” 
l’any 1974 té en els seus objectius fundacionals: “formar inte-
gralment al personal que ocupa o pot ocupar llocs de responsa-
bilitat específica en les empreses i, també, fomentar, organitzar 
i promoure qualsevol activitat que pugui complementar aques-
ta formació”.

En el desenvolupament d’aquest objectiu la Fundació ofereix 
els seus programes formatius d’alt rendiment adreçats a obte-
nir 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 ha-
bilitats

 ■ Avaluar el comportament de l’equip davant d’eventuali-
tats o situacions complicades.

 ■ 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 for-
matius 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
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 ■  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 es-
pecialitzat 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 metodo-
logia outdoor, la qual sumada als programes formatius específics 
en Recursos Humans, desenvolupament del lideratge i formació 
corporativa permetrà als participants consolidar els seus coneixe-
ments 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
A. FORMACIÓ CONTÍNUA

L’objectiu primer i principal de la Fundació Emi-Manresa, se-
gons els seus estatuts, és: Formar integrament al personal que 
ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat específica en les em-
preses i també fomentar, organitzar o promoure qualsevol activi-
tat 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. 

Les solucions formatives que aporta la Fundació Emi-Manresa 
busquen com a objectius augmentar la productivitat i la rendibi-
litat de la formació, incrementar el grau de satisfacció dels tre-
balladors i assolir un alt grau de participació en els processos de 
canvi, en definitiva millorar la productivitat de l’empresa i millo-
rar l’ocupabilitat del treballador.

Per altra banda, sense deixar de tenir com a objectiu la forma-
ció de persones i treballadors com a persones i professionals, la 
Fundació busca, com a un dels seus objectius, poder establir re-
lacions 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 creixe-
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ment 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 do-
nen 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 obser-
vatoris del mercat laboral així com de la col•laboració que man-
tenim amb els principals agents econòmics i socials del país.
  
FUNDACIÓ EMI-MANRESA treballa per tal d’obtenir finan-
çament per als programes de formació d’empresa/treballadors 
en actiu, en aquest sentit podem proposar, depenent de condici-
onants propis de les empreses o bé de la pròpia administració:

FORMACIÓ DE DEMANDA 

La Fundació EMI-MANRESA té la condició de ‘Entitat organit-
zadora de la formació’ que li permet gestionar el crèdit formatiu 
de les empreses.

Mitjançant la signatura d’un ‘Conveni d’adhesió’ podem ges-
tionar 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 forma-
ció 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)

B. FORMACIÓ OCUPACIONAL

La Fundació Emi-Manresa en el transcurs dels darrers tren-
ta-cinc anys ha patit en la seva pròpia configuració els canvis 
que la societat i la formació ha anat experimentant, de tal mane-
ra 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 forma-
tius a empreses i treballadors, per la qual cosa i en compliment 
d’aquest objectius, presenta, en règim de concurrència compe-
titiva, projectes formatius davant les diverses administracions 
gestionen.

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant diri-
gits a persones en actiu o situació d’atur. Són programes forma-
tius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la quali-
ficació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral 
mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competèn-
cies professionals de les persones treballadores. 

FUNDACIÓ EMI-MANRESA és Centre Col•laborador dels Ser-
veis Públics d’Ocupació en els seus centres tant de Catalunya 
com d’Aragó, així com del Departament d’Educació de Catalu-
nya amb les següents acreditacions.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
(SOC)

FUNDACIÓ EMI-MANRESA és centre col•laborador del Ser-
vei 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 ADMINISTRATI-

VA

 ■ COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGAT-
ZEMS

 ■ SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

 ■ ADGX01- ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL

ÒDENA: CENTRE RESIDENCIAL EL XALET A LA FINCA 
CAN MACIÀ (CAVES BOHIGAS), CARRETERA BV-1106 KM2 
D’ÒDENA

 ■ SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

 ■ ADGI01 ANGLÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC

 ■ ADGI02 FRANCÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC

 ■ ADGI03 ALEMANY ATENCIÓ AL PÚBLIC

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

 ■ o ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRA-
TIVA

 ■ ADGD0208 GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HU-
MANS

 ■ ADGG0108 ASSISTENCIA A LA DIRECCIÓ
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 ■ COMT0210 GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA 
DEL COMERÇ INTERNACIONAL

 ■ IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES 
WEB

 ■ IFCTI0209 SISTEMES MICROINFORMÀTICS

 ■ COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGAT-
ZEMS

 ■ COMT0411 GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES

 ■ HOTR0508 SERVEIS DE RESTAURANT

 ■ HOTR0608 SERVEIS DE BAR I CAFETERIA

 ■ MANRESA: CARRETERA DE VIC, 239 08242 MANRESA

 ■ FMEC0110  SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVES-
TIT I TIG 

 ■ FMEC0210 SOLDADURA PER OXIGÀS I SOLDADURA 
MIG/MAG. 

 ■ COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

C. ÁREA SOCIAL

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 desenvolupament d’aquesta activitat, en molts dels casos 
amb aportacions econòmiques provinents dels excedents eco-
nòmics de les altres àrees formatives, destaquem les següents 
actuacions: 

• FORMACIÓ  EN CENTRES PENITENCIARIS
Fundació Emi-Manresa com a centre col•laborador del CIRE 
(Centre d’iniciatives per a la Reinserció), depenent del Depar-
tament de Justícia, imparteix formació a col•lectius reclosos a 
diferents localitzacions de Catalunya.

• FORMACIÓ PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SO-
CIAL 
La Fundació, en el marc del desenvolupament de la seva res-
ponsabilitat social amb la societat i el país presenta, gestiona i 
executa projectes específicament adreçats als col•lectius de per-
sones en risc d’exclusió social (en la seva accepció més àmplia 
dependent dels projectes formatius).

És en aquest àmbit on la Fundació Emi-Manresa col·labora 
amb entitats del territori en l’execucidó de programes  CREU 
ROJA, així com en la realització de programes provinents de les 
Obres Socials de les Caixes d’estalvi o programes provinents de 
la pròpia administració.

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 for-

mació a cadascuna de les 

Fundació Emi-Manresa posa a la seva disposició diverses me-
todologies de formació per tal de facilitar l’aprenentatge en les 
diverses àrees formatives que desenvolupa:

FORMACIÓ PRESENCIAL

o 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 ma-
jor 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 adminis-
trativa o laboralment.

o 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.

o Residencial. Fundació Emi-Manresa disposa d’un Centre 
Residencial, anomenat “El Xalet” a localitat d’ÒDENA (Ano-
ia). 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

FORMACIÓ E-LEARNING

L’e-learning és principalment un mitjà electrònic per a l’apre-
nentatge 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 au-
tònom. 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’edu-
cació 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 pro-
ductius. L’e-learning, donades les seves característiques i el su-
port 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/ecam-
pus) en la qual posa a la disposició dels seus alumnes el materi-
als d’edició pròpia, des del qual participar en processos forma-
tius on-line o de suport a la formació presencial.
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