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Amb la col·laboració de 

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (CARRETONER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest estudis et capaciten per a dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, 

ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o en equip, sota la 

supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes i aplicant els procediments i equips adequats en 

condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos laborals.  

Operacions de recepció i col·locació, manteniment i  

expedició de càrregues en magatzem de forma 

integrada en l’equip. 
 

Preparar comandes de forma eficaç i eficient,  

seguint els procediments establerts. 
 

Manipular càrregues amb carretons elevadors. 

Mossos/es de càrrega i descàrrega, magatzem o 
mercat de proveïments, mosso/a de magatzem, 
conductors/ores i operadors/ores de carretons 
elevadors, en general, torero, embaladors/ores, 
empaquetadors/ores i etiquetadors/ores a mà,  
preparador/a de comandes, peons del transport 
en general, operari/ària de logística. 

 

Joves entre 16 i 24 anys amb o sense el graduat 

en Educació Secundària Obligatòria 

D’octubre a novembre 2018 
De dilluns a divendres 

IFTEM, Cornellà de Llobregat 

 

Certificat de Professionalitat oficial de  

Nivell 1 expedit pel SOC i Carnet de Carretoner 

 



SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 _ en col·laboració amb 

altres entitats  
 

F-16.1 Ed 12/04/2018                                                        

 Pàgina 1 de 2 

Curs 2018_2019                                                                                                                  Nº Consentiment: _______ 

 

CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL: 
 

 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals, 

amb la col·laboració de la Fundació Inform (El Prat de Llobregat) 

 Activitats Auxiliars de Magatzem (Carretoner), 

amb la col·laboració d’IFTEM (Cornellà de Llobregat) 

 Immersió en el sector TIC i programació Frontend 

amb la col·laboració de Factoria 5 (Barcelona) 

 Curs Auxiliar en Indústries Gràfiques (Reprografia) 

amb la col·laboració de l’Escola Antoni Algueró (Sant Just Desvern) 

 
 

Requisits: Edat de 16 a 24 anys, amb o sense el títol de Graduat en ESO,   
no treballar i no estar cursant altres estudis en el moment d'inici del curs. 

 

 Documentació obligatòria:     

1.- Full d’inscripció omplert amb les dades personals   

2.- 
Fotocòpia de NIE/NIF vigent del sol·licitant i  
Fotocòpia de NIE/NIF vigent del tutor legal si ets menor d´edat   

3.-       Fotocòpia Resolució de la inscripció al programa de Garantia Juvenil  

4.- Fotocòpia del document d’inscripció al SOC DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat/da) de l’oficina 
del SOC-OTG 

  

 

5.- Fotocòpia Targeta Sanitària     

6.- Fotocòpia Curriculum Vitae    
              

 

Les preinscripcions es formalitzaran a: 

Fundació El Llindar , Parc de Can Mercader, Carretera de l´Hospitalet s/n , Cornellà de Llobregat 08940 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: 
Del 22 de maig de 2018 al 22 de juny de 2018  

de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30h i de 15:00 a 17:00h 
 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Juny 2018 (el centre et trucarà per convocar-te al procés) 
 

Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a: abustamante@elllindar.org o al tel. 933 77 31 89  
 
 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
https://goo.gl/maps/pb15NBTLWDD2
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Cognom 1    Cognom 2   

Nom    NIF/NIE   

Edat     Data de naixement         Home          Dona  

Data de residència a Catalunya    Llengua habitual    

  Lloc de naixement    Nacionalitat    

E-mail     

Adreça     Núm.    Pis    Porta    

Localitat     Codi Postal    

Telèfon fixe     Telèfon mòbil propi    

Telèfon mòbil pares    Altres telèfons    

Últim centre on has Estudiat   Curs realitzat    

Formacions/títols  

He acabat la ESO   NO   SI 

Tinc graduat  NO   SI 

He cursat el PFI /PQPI de ________________________________. Tinc el títol  NO   SI  

He cursat un CFGM _____________________________. Tinc el títol  NO   SI 
Escola d’adults __________________________________ 
Altra formació _____________________________________________________  

Tria i ordena els cursos que t’interessen:  

(Nivell 1) 

Ho vull fer  Ordre    

  Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals 

  Activitats Auxiliars de Magatzem (Carretoner) 

  Immersió en el sector TIC i programació Frontend 

  Curs Auxiliar en Indústries Gràfiques (Reprografia) 

Qui t’ha informat del curs?   

  Tutor de ESO Institut   M’ho ha recomanat un conegut/s  

  Mitjançant l’oficina de Treball de la Generalitat (OTG)    Serveis Socials  

  Pàgina Web     

 Tutor El Llindar:     Aula Taller            Accés                      Ventallers          PAC       

Observacions  

  
 

Data _____________________________  Signatura :  
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