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Telf. 973 641 801 / ceivaldaran@aran.org / Plaça Naua 1 – 25538 Casau

1. CEI VAL D’ARAN
1.1 Es el Centre d’empreses innovadores de la Val d’Aran
1.2 Objectius : Innovació i empresa; formació
Innovació i empresa: el CEI Val d’Aran, té principalment dos línies
de treball.
Per una banda, donar l’oportunitat de desenvolupament de noves
activitats empresarials acollint a les seves instal.lacions empreses
innovadores o relacionades amb les noves tecnologies
I per altra banda donar suport al teixit empresarial del territori
mitjançant la transferència tecnològica i millora de les xarxes de
cooperació entre empreses del territori.
Formació: Dirigida a proporcionar eines i coneixements de gestió
empresarial, cursos específics sobre tecnologies aplicades i
metodologies de gestió de la innovació, etc.
1.3 Serveis del CEI Val d’Aran
Infraestructures
El CEI Val d’Aran compta amb unes instal.lacions de més de 950m2
a disposició dels emprendedors:
• Sala de formació
• Sala polivalenta
• 4 sales de reunions
• 9 locals
• Office
2. EMPRESES
Empreses instalades al CEI Val d’Aran a 31 de desembre de 2019
Mòdul 1: Artènher: baixa el 01/08/2019

Mòdul 2: Verd-e-blu
Mòdul 3: Aran Seguretat
Mòdul 4: Mòdul 5: Aran Conectivity
Mòdul 6: CEI Val d’Aran
Mòdul 7: Arantec
Mòdul 8: GeoSig Solutions
Mòdul 9: Lauegi

3. FORMACIÓ
Les càpsules formatives s’imparteixen al mateix CEI Val d’Aran de
Casau, i están organitzades pel CEI Val d’Aran i el Conselh
Generau d’Aran en col-laboració amb la Diputació de Lleida i
GlobalLleida, amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el Fons Social
Europeu.
Al llarg de l’any 2019 s’han realitzat al CEI Val d’Aran un seguit de
cursos i activitats formatives que en detall han consistit en:






4 càpsules formatives especifiques
3 cicles dijous emprenedors
1 cicle dimarts feiners
1 Cursos d’autònoms
2 Formació
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Accions formatives 2019
CODI
ACTIVITAT

NOM DE L’ACTIVITAT

A-84,CàpsulaCom puc pujar la meva empresa al
núvol?
A-103
Càpsula
A-104
Càpsula
A-166
Càpsula

Estàs pensant a crear la teva empresa
I no saps si la teva idea tindrà
acceptació? aprèn com esbrinar si
si tindràs clients!
Fomentant l’esperit emprenedor entre
Els joves a les zones rurals
Crea l’app corporativa de la teva empresa
Per a Android i per a iPhone gratuïtament
I sense saber programar
Protecció de dades

ASSISTENTS
6

30
30
12

DIA I HORA DE
REALITZACIÓ
10,00 a 14,00h
18/09/2019
10,00 a 12,00h
16/10/2019
12,00 a 14,00h
16/10/2019
10,00 a 14,00h
13/11/2019

A-62
Dijous
emprenedors
A-201
Fotografia amb mòbil per instagram
Dijous
emprenedors

10

11,00 a 13,00 h
14/03/2019

19

10,00 a 12,00 h
30/05/2019

A-202
Estratègies de màrqueting digital a
Dijous
instagram
emprenedors

19

12,00 a 14,00h
30/05/2019

B-17
Dimarts
feiners

Presentacions escrites, telefòniques
I en persona: les Claus per a tenir èxit

6

10,00 a 12,00h
02/04/2019

B-18
Dimarts
feiners

Utilitza el teu Smartphone en la
recerca de feina

6

12,00 a 14,00h
02/04/2019

COELL

Iniciació al màrqueting digital per
autònoms

12

15,00 a 20,00h
30/10/2019

4. PROGRAMACIÓ 2020

DATA

HORA

NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA

18/03/2020 10,00 a
14,00 h

Crea i gestiona la teva WEB corporativa amb “WordPress”

30/04/2020 11,00 a
13,00 h

Blockchain, criptomoneda i economia del “Token”

27/05/2020 10,00 a
12,00 h

Els pecats capitals de l’emprenedor

27/05/2020 12,00 a
14,00 h

Planificació financera per a PIMES i Autònoms- una eina
Imprescindible per l’empresa

16/09/2020 10,00 a
12,00 h

Converteix l’estrès en productivitat

16/09/2020 12,00 a
14,00 h

El que dius sense paraules

15/10/2020 10,00 a
12,00 h

Gestió de l’estrés amb “Mindfulness”

15/10/2020 12,00 a
14,00 h

Com ser un equip d’èxit

24/11/2020 10,00 a
P.C.
14,00 h

Posa el focus en el teu objectiu professional amb “Storyboards”

5

5. RECULL DE PREMSA

Bona assistència a la càpsula sobre “Protecció de
dades” al CEI Val d’Aran

Vielha, 20 de març de 2019.Deu persones van assistir a la càpsula gratuïta sobre “Protecció de
dades” celebrada el passat 14 de març al CEI Val d’Aran.
La formació va ser impartida per Meritxell Benavente Cugat CEO de
l’empresa ON4 Servicios y Formación, SL.

Les càpsules formatives s’imparteixen al CEI Val d’Aran de Casau,
Plaça Naua, 1, i estan organitzades pel mateix CEI Val d’Aran i el
Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la Diputació de
Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el
Fons Social Europeu.
Les càpsules del CEI Val d’Aran són gratuïtes i s’adrecen a totes les
persones o empreses interessades a ampliar la seva formació.

Càpsules formatives d’aplicació de les tecnologies al
CEI Val d’Aran

Vielha, 5 de juny de 2019.-
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El passat 2 d’abril van tenir lloc al CEI Val d’Aran les càpsules
formatives gratuïtes amb el títol de: “Presentacions escrites,
telefòniques i en persona les claus per tenir èxit” i “Utilitza el teu
smartphone en la recerca de feina”.
Les càpsules a les que van assistir un total de 5 alumnes, van anar
a càrrec d’Albert Vilà i Gasol.
Les càpsules formatives s’imparteixen al CEI Val d’Aran de Casau,
Plaça Naua, 1, i estan organitzades pel mateix CEI Val d’Aran i el
Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la Diputació de
Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el
Fons Social Europeu.

19 persones assisteixen a les càpsules formatives
sobre Instagram al CEI Val d’Aran

Vielha, 5 de juny de 2019.-

El passat 30 de maig el CEI Val d’Aran va organitzar dues noves
càpsules formatives gratuïtes dins el cicle dijous Emprenedors
sobre “Fotografia amb mòbil per Instagram” i “Estratègies de
màrqueting digital a Instagram”, amb l’assistència d’un total de 19
alumnes.
Les càpsules van anar a càrrec de Xavier Mitjana Agustí, Graduat
en Comunicació i Periodisme Audiovisual i director de projectes de
Becommo agència de disseny estratègic i comunicació.
Les càpsules formatives s’imparteixen al mateix CEI Val d’Aran de
Casau, Plaça Naua, 1, i estan organitzades pel CEI Val d’Aran i el
Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la Diputació de
Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el
Fons Social Europeu.

Com puc pujar la meva empresa al núvol

9

El passat 18 de setembre va tenir lloc al CEI Val d’Aran de Casau,
de 10,00 a 14,00 h. la cápsula formativa gratuïta amb el títol “Com
puc pujar la meva empresa al núvol”a la que van assistir un total de
6 alumnes, a càrrec del formador, Sr.Òscar Ortega Navarro.
Les càpsules formatives s’imparteixen al CEI Val d’Aran de Casau, i
están organitzades pel mateix CEI Val d’Aran i el Conselh Generau
d’Aran en col-laboració amb la Diputació de Lleida i GlobaLleida,
amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el Fons Social
Europeu.

Fomentant l’esperit emprendedor entre els joves a les
zones rurals

“FOMENTANT L’ESPERIT EMPRENEDOR ENTRE ELS JOVES A
LES ZONES RURALS”

“ESTÀS PENSANT EN CREAR LA TEVA EMPRESA I NO SAPS SI
LA TEVA IDEA TINDRÀ ACCEPTACIÓ? APRÈN COM ESBRINAR
SI TINDRÀS CLIENTS “
El passat dimecres, dia 16 d’octubre, els alumnes dels cicles
formatius de grau mitjà 1r i 2n de Gestió Administrativa (GAD) i els
de 3r de Tècnic en Sistemes Micro informàtics i xarxes (SMX) van
assistir a les càpsules formatives organitzades pel CEI Val d’Aran
de Casau.
Seguint en la línia de col·laboració entre el CEI Val d’Aran i l’IES
d’Aran i per resoldre el problema de transport dels alumnes des de
l’IES fins al CEI les càpsules es van impartir en el mateix Institut a
l’espera com a segona part de la formació de la visita dels alumnes
al centre CEI Val d’Aran de Casau, amb l’objectiu de veure les
instal·lacions i tenir la possibilitat d’intercanviar opinions amb alguna
de les empreses instal·lades al CEI, i així oferir eines de formació i
informació sobre el món laboral als alumnes.
Les càpsules formatives “Fomentant l’esperit emprenedor entre
els joves en les zones rurals” i “Estàs pensant en crear la teva
empresa i no saps si la teva idea tindrà acceptació? Aprèn com
esbrinar si tindràs clients” van ser impartides per Juanjo Pérez
Amador, consultor en Desenvolupament econòmic.
Les càpsules formatives són gratuïtes i estan organitzades pel CEI
Val d’Aran i el Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la
Diputació de Lleida i GlobaLleida amb el suport de Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya
Emprèn i el fons Social Europeu.

Iniciació a el màrqueting digital per a autònoms
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El passat 30 d’octubre al CEI Val d’Aran de Casau es va impartir
una acció formativa gratuïta “Iniciació al Màrqueting Digital per
Autònoms” organitzat per la COELL (Confederació d’Organitzacions
Empresarials de Lleida) en col·laboració amb el CEI Val d’Aran.
Amb una durada de cinc hores es van tractar diversos continguts:
Google analytics, Com elaborar un pla de Màrqueting Digital,
Estratègies WEB, Promoció i publicitat a Internet.
L’acció formativa es va realitzar d’acord amb el que preveu l’Ordre
TSF / 223/2016, de 23 d’agost, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament de programes de formació professional
que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Aquesta acció formativa va estar a càrrec de Laura Segú Norai i va
comptar amb l’assistència de 12 alumnes.

Bona assistència a la càpsula sobre “Crea l’app
corporativa de la teva empresa per Android i per
IPhone gratuïtament i sense saber programar”

El passat 13 de novembre al CEI Val d’Aran de Casau es va
impartir una acció formativa “Crea l’app corporativa de la teva
empresa per Android i per IPhone gratuïtament i sense saber
programar” de 10,00 a 14,00h. aquesta acció formativa va estar a
càrrec de Joan Serra i Valls i va comptar amb l’assistència de
12 alumnes.
Les càpsules formatives s’imparteixen al CEI Val D’Aran de
Casau i están organitzades pel mateix CEI Val D’Aran i el
Conselh Generau d’Aran en col-laboració amb la Diputació de
Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i
el Fons Social Europeu.
Les càpsules del CEI Val d’Aran són gratuítes i s’adrecen a
totes les persones o empreses interessades en ampliar la seva
formació.
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