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 Cursos teleformació 
 

Imparteix: 
 
 
 
Per a més informació:  93 270 38 23 
 

Habilitats directives i personals 
200 h Expert en direcció de projectes  
200 h Programa superior en excel·lència personal 
 

Informàtica, programació i ofimàtica 
200 h Analista programador .NET  
150 h Programació Web amb Software lliure  
200 h Programador Web con Java y HTML5  
  

Finances i comptabilitat 
200 h Assessor financer  
104 h Conceptes de comptabilitat i pla general 
contable. Contaplus professional  
    

Comercial i màrqueting 
185 h Processos comercials en el món digital:  
e-commerce, competències digitals i posicionament web  
 

Direcció i gestió de empreses 
210 h Gestió i administració d’empreses  
 

Cursos presencials 
Imparteix: 
 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Via Laietana, 16, 8a.- Tel. 93 481 27 17 
 
Informàtica, programació i ofimàtica 
60 h Administració de Servidors  
50 h Linux Essencials  
45 h Microsoft Access . Certificat Mos 
45 h Microsoft Excel . Certificat Mos 
30 h Microsoft Excel expert . Certificat Mos 
 
Finances i comptabilitat 
60 h Gestió d'impostos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació subvencionada 

adreçada a treballadors i 

treballadores en actiu dels 

següents sectors: 
 
Sectors financers i administratius.- banca, caixes 
d’estalvi, empreses consultores de planificació, 
organització d’empreses i comptable, entitats 
asseguradores, reasseguradores, mútues d’accidents 
de treball, mediació d’assegurances privades, oficines 
i despatxos, empreses d’enginyeria i oficines d’estudis 
tècnics, empreses de treball temporal i contact center. 
També dirigits a persones en situació d'atur. 
 
CCOO treballa per a la millora de l'ocupació, les 
condicions laborals i especialment per a la formació 
com a progrés laboral, professional i social dels 
treballadors i treballadores. Per això, CCOO Serveis 
Catalunya aposta per la formació contínua com a 
instrument essencial per a la qualificació, la promoció 
i l'adaptació a la nova societat basada en el 
coneixement. 
 
 
 
 
 
 

 


