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Nota de premsa 

 

AMPLIACIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN 

COMPETÈNCIES DIGITALS PER AFAVORIR L’AUGMENT 

DE POSSIBILITATS D’INSERCIÓ LABORAL DELS 

PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA 45+   

 

El programa 45+ neix de la necessitat de promoure coneixements en l’àmbit 

de la digitalització que ajudin les persones d’entre 45 i 60 anys a accedir al 

mercat laboral actual 

 

Aquesta iniciativa, iniciada l'any passat per la Cambra de Terrassa, continua 

vigent aquest 2021 amb nous itineraris formatius per a donar resposta als 

diferents perfils de participants en aquest programa 

 

Terrassa, 7 d’abril de 2021. L'oferta formativa de la Cambra de Terrassa s'amplia i 

ofereix nous cursos en digitalització dins el programa 45+, que pretenen donar 

resposta als interessos i les necessitats detectades en les persones d’entre 45 

a 60 anys en situació d'atur. El programa té com a principal objectiu millorar la seva 

capacitació en competències digitals, adaptant-se als requisits actuals de les 

empreses en aquest àmbit i afavorir l’augment de possibilitats d’inserció laboral. 

 

Durant el primer trimestre d’aquest any, des de la Cambra s’han realitzat una sèrie 

d’accions formatives adreçades a un perfil de participant del Programa 45+ amb 

coneixements previs en l’àmbit digital. Entre els cursos realitzats, destaquen: 

“Competències digitals nivell intermedi”, “Excel complet amb taules dinàmiques”, 

“Vendes online” i “Programes de comptabilitat”. 

 

En aquest segon trimestre, la Cambra amplia la formació en competències digitals 

per a perfils sense experiència prèvia en aquest àmbit. Concretament, el 19 d’abril, 

s’iniciarà la formació de nivell inicial dins el Programa 45+, per a persones que 

volen aprendre a gestionar de forma autònoma el seu procés de cerca de feina, 

traient el màxim benefici de l’entorn online.  
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Aquest curs vol conferir i consolidar coneixements específics de l’entorn digital, 

treballant aspectes tals com: currículum vitae i videocurrículum, entrevista de treball 

online, portals i plataformes de cerca de feina, LinkedIn i altres xarxes socials, marca 

personal... Per a més informació o inscripcions, es pot contactar a l’adreça 

formacio@cambraterrassa.org.  

 

Durant el 2021, des de la institució, es continuarà dissenyant itineraris formatius que 

donin resposta als diferents perfils de participants en aquest programa.  

 

El Programa 45+ 

El programa 45+ és un projecte desenvolupat en el marc del POEFE (Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación) del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, articulat per la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

de España i cofinançat pel Fons Social Europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 
amb una sòlida trajectòria, que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i 
que té una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en 
un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar 
serveis de valor afegit al negoci i contribuir a que l’empresa sigui més competitiva en un entorn 
internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

mailto:formacio@cambraterrassa.org

