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PLA DE FORMACIÓ 2009-2010 

 
AVANÇ DELS CURSOS PREVISTOS 

 
 

FIG: FORMACIÓ EN IDIOMES 

 
Curs: CATALÀ 
Curs: ANGLÈS * 
Curs: FRANCÈS * 
 
Destinats a: Tot el personal de l’empresa 
 
Horari: Fora de jornada laboral 
 
* Durant el mes de setembre, les persones que s’inscriguin en aquests idiomes i en aquest Pla de Formació, 
rebran des de Serveis Centrals de Formació Agbar/ Agua un procediment per apuntar-se als grups, segons el 
seu nivell en el idioma sol·licitat. 
 

FNI: FORMACIÓ DE NOU INGRÉS 

 
Curs: FNI: FORMACIÓ DE NOU INGRÉS 

 
Destinat a: Personal fix de nou ingrés, situat al grau salarial inferior del seu nivell retributiu, i personal fix 

que, provenint de contracte en pràctiques de formació professional, estigui en els graus 
salarials recollits a l’art. 103 de l’actual Conveni Col·lectiu. Comú a tots els nivells retributius.  
També dirigit a personal amb contracte de Formació Professional en pràctiques, i a personal 
amb contracte de relleu.  

Horari: 21 hores en jornada laboral i 39 hores fora de jornada laboral 

Hores: 60 hores formatives 

 
 

FEPER 2: FORMACIÓ ESPECÍFICA PROFESSIONAL EQUIVALENT A LA REGLADA 

 
 
Curs: OPERACIONES 

 
Destinat a: Personal amb edat superior o igual a 30 anys que compta amb el títol de cicle formatiu de grau 

mitjà, FP1, FEPER1 o equivalent. 
 
Horari:  100 hores en jornada laboral i 100 hores fora de jornada laboral 
 
Hores:  200 hores formatives 
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FNS: FORMACIÓ ORIENTADA A NIVELL RETRIBUTIU 
SUPERIOR 

 
 
Curs: OPERACIONS a nivell 7 (O2) 
 
Destinat a: Personal amb el títol formatiu de grau mitjà, FP1, FEPER1 o equivalent, que ocupa en l’actualitat 

un lloc de treball de nivell retributiu  8 (AO), i està situat al grau salarial 7. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 
 
Curs: ADMINSTRATIU a nivell 7  (O2) 

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

l’actualitat un lloc de treball de nivell retributiu 8 (AO), i està situat al grau salarial 7. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 
 
 
Curs: ADMINSTRATIU 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 nivell retributiu 7 (O2), i està situat al grau salarial 6. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores 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 nivell retributiu 7 (O2), i està situat al grau salarial 6. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 
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FNS: FORMACIÓ ORIENTADA A NIVELL RETRIBUTIU 
SUPERIOR  

 
 
 
Curs: TÈCNIQUES DE GESTIÓ I RELACIONS HUMANES a nivell  5 (P2) (adm., obrers i tècnics) 
 
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 nivell retributiu 6 (O1)  i està situat al grau salarial 5. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 

 
Curs: TÈCNIQUES DE GESTIÓ I RELACIONS HUMANES a nivell 4 (P1) (adm., obrers i tècnics) 
 
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 nivell retributiu 5 (P2) i està situat al grau salarial 4. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 

 
Curs: TÈCNIQUES DE GESTIÓ I RELACIONS HUMANES a nivell 4 (P1 A) (adm., obrers i tècnics) 

 
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 nivell retributiu 4 (P1) i està situat al grau salarial 3. 
 
Horari: De 17.30 a 20.30 hores en dies alterns 
 
Hores: 280 hores formatives 

 
ELS INTERESSATS A REALITZAR ALGUN DELS CURSOS ESMENTATS HAURAN D’EMPLENAR 

L’IMPRÈS D’INSCRIPCIÓ I REMETRE’L A LA UNITAT DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT ABANS 

DEL PRÒXIM DIA 24 DE JUNY. 

 

Les persones interessades a realitzar alguna acció formativa no reflectida en aquest avanç, poden 

dirigir-se directament a la unitat de Formació i Desenvolupament (Torre Agbar planta 18). 

 

Se sol·licitarà subvenció a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

(FEFE) de les accions formatives que estan dins el III Acord Tripartit de Formació 

Contínua i/o Fons Social Europeu. 

 
 
 

Barcelona, 21 de maig de 2009 


