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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 2020
Mòdul 1: SCA
Mòdul 2: Verd-e-blu
Mòdul 3: PIRINEOS – DRONE AVIATION
Mòdul 4: SCA
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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 2020, a causa de l'covid 19 i a les mesures de seguretat imposades pel
mateix, aquest any la formació ha estat, presencial i online.
Durant el confinament en els mesos de febrer a maig la formació va ser online a través
de l'enllaç amb Globalleida, a partir de setembre reprenem la formació presencial amb
totes les mesures de seguretat imposades pel “covid 19”
S’han realitzat al CEI Val d’Aran un seguit de cursos i activitats formatives que en detall
han consistit en:




5 càpsules formatives especifiques ( 3 online) ( 2 presencials)
3 cicles de dijous emprenedors ( presencials)
1 cicle dimarts feiners ( presencial)

Aixó suposa un total de 125 assistents presencials a les sessions
formatives,
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Accions formatives 2020

DATA

HORA

16/9/2020

De 10,00 a
12,00
IES d’Aran
De 12,00 a
14,00
IES d’Aran
De 10,00 a
12,00
IES d’Aran
De 12,00 a
14,00
IES d’Aran
De 11,00 a
13,00
CEI Casau
De 10,00 a
14,00
CEI Casau
De 10,00 a
12,00
ONLINE

Converteix l’estrès en productivitat
CÀPSULA

02/12/2020

De 12,00 a
14,00
ONLINE

Planificació financera per a PIMES i Autònoms-Una eina
imprescindible per l’empresa
CÀPSULA

14/12/2020

De 10,00 a
14,00
ONLINE

Crea i gestiona la teva WEB corporativa amb WordPress”
CÀPSULA

16/9/2020
15/10/2020
15/10/2020
20/10/2020
24/11/2020

02/12/2020

NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA

El que dius sense paraules
CÀPSULA
Gestió de l’estrés amb “Mindfulness”
DIJOUS EMPRENEDORS
Com ser un equip d’èxit
DIJOUS EMPRENEDORS
Blockchain, criptomoneda i economía del “Token”
DIJOUS EMPRENEDORS
Posa el focus en el teu objectiu profesional amb “Storyboards”
DIMARTS FEINERS
Els pecats capitals de l’emprenedor
CÀPSULA
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4. PROGRAMACIÓ 2021
FORMACIÓ PROMER SEMESTRE DE 2021

 3 Càpsules formatives especifiques ( online )
 3 Cicles de dijous emprenedors ( online )
 1 cicle de dimarts feiners ( online )

16/02/2021

de 10,00 a
12,00 h

16/02/2021

de 12,00 a
14,00 h

18/03/2021

de 10,00 a
12,00 h

18/03/2021

de 12,00 a
14,00 h

15/04/2021

de 11,00 a
13,00 h

18/05/2021

de 11,00 a
13,00 h

08/06/2021

de 11,00 a
13,00h

Converteix l’estrès en productivitat
CÀPSULA
Com ser un bon líder
CÀPSULA
Aconsegueix la jornada laboral de 6 h.
DIJOUS EMPRENEDORS
Eines “Low Cost” per començar amb la teva
feina
DIJOUS EMPRENEDORS
Eines gratuïtes per a realitzar “estudis de mercat
“Low Cost”
CÀPSULA
Curs d’habilitats comunicatives professionals i
personals
DIJOUS EMPRENEDORS
Estàs pensant a crear la teva empresa i no saps si
la teva idea tindrà acceptació? aprèn com
esbrinar si tindràs clients
DIMARTS FEINERS
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CONVERTEIX L’ESTRÈS EN PRODUCTIVITAT
EL QUE DIUS SENSE PARAULES 16/09/2020

El passat dimecres, dia 16 de setembre , els alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà
Gestió Administrativa (GAD) 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 “Converteix l’estrès en productivitat” i “El que dius sense
paraules” van ser impartides per Blanca Sisó,
Master Coach en Educación, Educadora, Humanista, Facilitadora de
herramientas de Coaching y Mindfulness.
Diplomada en Magisteri.
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.
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GESTIÓ DE L’ESTRÈS AMB MINDFULNESS
COM SER UN EQUIP D’ÈXIT 15/10/2020

El passat dimarts, dia 15 d’octubre , els alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà Gestió
Administrativa (GAD) 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 “Gestió de l’estrès amb Mindfulness” i “Com ser un equip
d’èxit” van ser impartides per Esther Algarra Gil,
.
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.
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Blockchain,criptomoneda i economía del Token

El passat 20 d’octubre va tenir lloc al CEI Val d’Aran de Casau, de 11,00 a 13,00 h. la
cápsula formativa gratuïta amb el títol “Blockchain, criptomoneda i economía del
Token”a la que van assistir un total de 7 alumnes, a càrrec del formador, Steve Ugas
Viladrosa
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 amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu
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POSA EL FOCUS EN EL TEU OBJECTIU PROFESIONAL AMB “STORYBOARDS”

El passat 24 de novembre va tenir lloc al CEI Val d’Aran de Casau, de 10,00 a 13,00 h. la
cápsula formativa gratuïta amb el títol “ Possa el focus en el teu objectiu profesional
amb “Storyboards”
la formació va ser presencial i les places limitades a 7 persones a causa de les mesures
de seguretat imposades pel "covid 19" la formació va anar a càrrec de Teresa Parache
Maurín – Cap del Negociat d’Orientació Laboral. Informació i Orientació
Universitària. Universitat de Lleida.
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-laboracií amb la Diputació
de Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament d Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Catalunya Empren .
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 ELS PECATS CAPITALS DE L’EMPRENEDOR
 PLANIFICACIÓ FINANCERA PER A PIMES I AUTÒNOMS-UNA EINA
IMPRESCINDIBLE PER L’EMPRESA

El passat 2 de desembre de 10,00 a 14,00 h. es va impartir la formació “online”de les
càpsules “ Els pecats capitals de l’emprenedor” i 2 Planificació financera per a PIMES i
autònoms-una eina imprescindible per l’empresa, a càrrec del formador, Oriol Pujòl
Torruella, Director General d’UP Management.
Les càpsules son gratuïtes, organitzades pel CEI Val d’Aran de Casau 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 Europeu.
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CREA I GESTIONA LA TEVA WEB CORPORATIVA AMB WORDPRESS”

El passat 14 de desembre de 2020, es va impartir la formació “online” de 10,00 a
14,00h. la formació “crea i gestiona la teva WEB corporativa amb WORDPRESS, a
càrrec del formador Albert Calzada Ribalta, professional freelance especialista en
WordPress i Comunicació ( CommuniKT! ) digital.
Les càpsules son gratuïtes, organitzades pel CEI Val d’Aran de Casau 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 Europeu.
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