
AMB LES PERSONES

Curs 2020

Catàleg d’activitats
formatives



Benvolgut/da, Aquesta és la nova oferta de cursos per aquest 2020, esperem que siguin
del teu interès!

 
Recorda que Amb les Persones treballem sota demanda i que si hi ha qualsevol formació

específica que et calgui la podem preparar a mida.  
 

Informa’t al 872 029 081, a info@amblespersones.com o a www.amblespersones.com

http://www.amblespersones.com/


Índex
Habilitats
Team Building
Ofimàtica
Gestió empresarial
Programació
Qualitat
PRL i Seguretat en el Treball



Habilitats
Treball en equip
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Habilitats
Des de Amb les Persones dissenyem, creem i portem a terme
formacions a mida en tota l’àrea d’Habilitats. Pensem que les
formacions d’aquest àmbit han de estar especialment adaptades a cada
persona i/o grup per poder treure’n el màxim profit.
 
Així garantim que la formació serà enfocada a la realitat de l’empresa i
amb un retorn específic a les necessitats i interessos de l’organització.



Escape Room

Paddel Time

Pixel - Grafiti

Team Building

Atelier Confecció

Cafè Mambo-drums

Curses d’orientació

Lego Mindstorms

Vex iq i la comunicació intergrupal

Creació de videojocs

Robots de batalla



Team Building 
 Escape Room

La fi del món s’acosta i hauràs de demostrar que tu i el
teu equip sou els millors candidats per formar part del
projecte que salvarà la humanitat.
 
 
 
 
En aquest Escape Room d’una durada d’una hora i mitja
desenvoluparem la coordinació entre membres de
l’equip, el treball per objectius, la implicació i el treball en
equip..



Està provat científicament que la natura, el mar i l’esport
ens ajuden a relaxar-nos...
 
 
En aquest Team Building volem treure de la zona de
confort als membres d’un equip, desafiant-los a una
activitat de treball en equip amb un objectiu en comú,
aconseguir arribar a la meta tots junts.
 
La coordinació, la comunicació, el companyerisme i la
resolució de possibles condicions adverses són les
competències que treballarem.

           Team Building 
 Paddle Time



Team Building 
    Atelier Confecció

Un team building per potenciar la cooperació, treballar
per objectius i sobretot la CREATIVITAT...
 
 
En aquest Team Building els membres d’un equip crearan
una peça de roba, des de el disseny fins la confecció.
Cosint i descosint la peça fins el resultat final.
 
La coordinació, la comunicació, la creativitat i la
resolució de possibles problemes en el procés productiu
son les competències que treballarem.



Una meta comú que implica el treball en equip,
col·laboració i lideratge.La idea principal és que cada caixa
a pintar, representi un píxel de la imatge de la empresa i
així es creï un mural propi  utilitzant sprays.
 
 
És important entendre la importancia de cada píxel,
l’aportació individual que fa que es pugui crear una imatge
global mitjançant les combinacions i capacitats resolutives
del grup.

           Team Building 
 Pixel Grafiti



Team Building 
    Cafè Mambo

Treballarem sensacions musicals d’una manera simple, a
través de la sinconització dels participants.
 
 
 
Escoltar, tocar, sentir i llançar un missatge. Una activitat
que combina la part lúdica i la part racional tenint en
compte la cohesió grupal, el lideratge i la comunicació.



Una experiència al medi natural i reptes compartits amb els
companys.  Activitats lúdiques i formatives que exigeixen
preses de decisions per part dels participants. 
 
 
 
Esforç, superació, treball en equip, motivació, solidaritat,
èxit, fracàs,etc. són alguns dels objectius que es treballaran
en aquesta activitat

           Team Building 
Curses d’orientació



Team Building 
Lego Mindstorms

L'objectiu de l'activitat és que els equips construeixin,
modifiquin iprogramin el seu robot amb la finalitat de
superar diferents reptes. 
 
 
Es treballarà en grups reduïts de 3-4 integrants i amb un
sistema de rols intercanviables. Així, aconseguirem que
tots els integrants realitzen cada un dels rols, potenciant
el treball en equip i les capacitats que se'n deriven: la
comunicació, l'empatia, lideratge, etc.



L'activitat deriva de les competicions oficials de Vex iq
(competició de robòtica educativa).  Cada grup ha de
muntar, programar i pilotar un robot especialitzat en una
tasca concreta. 
 
L'objectiu és aconseguir que els diferents robots de tots els
equips es complementin per tal de superar un repte en
comú. 
 
Amb aquesta activitat fomentarem la comunicació
intergrupal entre els diferents equips de treball, ja que
s’assolirà un objectiu comú que individualment no es podria
resoldre.

           Team Building 
Vex iq i la comunicació
intergrupal



Team Building 
  Creació de videojocs

Es tracta crear un videojoc de manera cooperativa. Sense
la necessitat de saber programar, es realitzarà amb una
eina molt senzilla.
S'utilitzarà un tauler i uns blocs físics per construir
nivells, herois i objectes.
 
A través d'una aplicació, les nostres creacions físiques es
convertiran instantàniament en un joc digital, per fer que
les nostres històries es tornin realitat.
 
Amb aquesta activitat treballarem la creativitat, la
innovació, la cooperació, i la confiança.



Es tracta de dissenyar i construir un mini-robot de batalla.
A partir de diferents dinàmiques es treballaran les diverses
parts a desenvolupar del projecte: La part mecànica,
electrònica i artística. 
La jornada finalitzarà amb una batalla entre els dos robots
creats.
 
Es treballen diverses habilitats i capacitats com la
comunicació, el lideratge, treball sota pressió, trobar idees i
solucions innovadores, etc.

           Team Building 
Robots de batalla



Introducció a la informàtica

Word inicial, mig i avançat

Acces

Ofimàtica - Programació

Excel inicial, mig i avançat

Power Point

Eines de Google per a empreses

JAVA

APP per a dispositius



Anglès

Francès

Altres idiomes a consultar

Idiomes

Alemany

A través de proves de nivell individual, gestionarem els alumnes en un grau o un altre de l’idioma pel
qual vulguin millor, aprofundir o iniciar-se.
 
Comptem amb aules tant per a formacions individuals com en grup, així com formadors in situ a
l'empresa client.



Comptabilitat

Finances per a no financers

Contractes, nòmines i Seguretat Social

Gestió empresarial

Disseny i creació d’una BSC

Polítiques de RRHH

Gestió de la Fundae

RGDPD



ISO 9001

ISO 14001

IFS i BRC

Qualitat

ISO 22000

Auditories Internes

MMAA i APPCC

Implantació de plans de RSC



Formació a mida en seguretat en el treball

Manipulació Aliments

Treballs en alçada

PRL i seguretat en el treball

Espais confinats

Formació en ús de maquinària

Carretons elevadors (frontal, retràctil, transpaleta...)

PEMP

Ponts Grua

Maquinària



Cursos no
presencials
Si no tens temps per una formació presencial, oferim una
alternativa!
 
Ara, Amb les Persones tenim una àmplia oferta en cursos
online a la nostra plataforma.



Des de Amb les Persones sabem que per que la formació
sigui efectiva ha de ser a mida per l’empresa, amb el
llenguatge correcte pels destinataris i enfocat en el seu
dia a dia.
 
 
Per això els nostres formadors son experts en la seva
matèria. Comptem amb persones amb experiència, que
no es quedi només amb el marc teòric, sino que pugui
aprofundir en les situacions reals que les empreses
viuen.

Formadors/es



“Si creus que l’educació és cara, prova la ignorància”

Derek Bok



Social Media

FACEBOOK

@amblespersones

INSTAGRAM

@amblespersones

TWITTER

/amblespersones

https://twitter.com/amblespersones
https://www.instagram.com/amblespersones/
https://www.facebook.com/amblespersones/



