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PLA DE FORMACIÓ 2018-2019 

AVANÇ DELS CURSOS PREVISTOS 
 

 
 
 

FNS: FORMACIÓ ORIENTADA A NIVELL RETRIBUTIU SUPERIOR 
 

 

 
Curs: ADMINISTRACIÓ  a nivell 6 (O1)   

Destinat a: Personal amb el títol formatiu de grau mitjà, FP1, FEPER1 o equivalent, que ocupa en l’actualitat 

un lloc de treball de categoria O2 (nivell retributiu 7), i està situat al grau salarial 6. 

Hores: De 17:30 a 20:30 hores en dies alterns (horari orientatiu). 

Hores totals: 280 hores aprox. Formatives 

 

 

Curs: OPERACIONS a nivell 6  (O1) 

Destinat a: Personal amb el títol formatiu de grau mitjà, FP1, FEPER1 o equivalent, que ocupa en l’actualitat 

un lloc de treball de categoria O2 (nivell retributiu 7), i està situat al grau salarial 6. 

Hores: De 17:30 a 20:30 hores en dies alterns (horari orientatiu). 

Hores totals: 280 hores aprox. formatives 

 

 

 

Curs: TÈCNIQUES DE GESTIÓ I RELACIONS HUMANES a nivell  5  (P2) (adm., obrers/es i 

tècnics/ques) 

Destinat a:  Personal amb el títol de cicle formatiu de grau superior, FP2, FEPER2 o equivalent, que ocupa 

en l’actualitat un lloc de treball de categoria O1 (nivell retributiu 6) i està situat al grau salarial 

5. 

Horari: De 17:30 a 20:30 hores en dies alterns 

Hores totals: 280 hores formatives. 
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Curs: TÈCNIQUES DE GESTIÓ I RELACIONS HUMANES a nivell 4 P1 (A) (adm., obrers/es i 

tècnics/ques) 

Destinat a:  Personal amb el títol de cicle formatiu de grau superior, FP2, FEPER2 o equivalent, que ocupa 

en l’actualitat un lloc de treball de categoria P1 (nivell retributiu 4 ) i està situat al grau salarial 

3. 

 

 

Horari: De 17:30 a 20:30 hores en dies alterns 

Hores totals: 280 hores formatives. 

 

 

 Les persones interessades en realitzar algun dels cursos convocats han de remetre l’imprès 

d’inscripció degudament emplenat i signat a la Unitat de Selecció, Formació i Desenvolupament, per correu 

electrònic o intern,   abans del proper 14 de setembre de 2018. 

 

 Es sol·licitarà subvenció a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) de 

les accions formatives que es troben dins de l’acord Tripartit de Formació Continua i/o Fons Social Europeu. 

 

Barcelona, 23 de Juliol de 2018 
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