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Benvolguts amics i benvolgudes amigues,

Aquest any he tingut l’honor d`assumir la presi-

dència de l’entitat, un any en què s’han consoli-

dat diferents iniciatives que van sorgir arran de 

la celebració del 50è aniversari, l’any passat. És 

el cas del sopar d’empresaris, la cursa popular 

i el nou format de la jornada de portes obertes, 

anomenat CIPOFest. 

Ha estat un bon any per al nostre Centre Es-

pecial de Treball, arribant i superant, en alguna 

divisió, els objectius de facturació plantejats. 

Per poder assegurar el futur d’algunes de les 

activitats productives, especialment la de ges-

tió de residus, l’entitat ha iniciat el procés de le-

galització de les noves activitats, tant al carrer 

de l’Himàlaia, com en un nou espai industrial 

donat per la família Pascual-Tula, la qual també 

va fer la donació de la llar residència inaugu-

rada a finals del 2018. Aprofito aquestes ratlles 

per reiterar el nostre profund agraïment per la 

infinita generositat d’aquesta família.

Al Centre Ocupacional, s’han iniciat un seguit 

de noves activitats, entre les quals destaquen 

l’inici de reunions periòdiques amb l’equip de 

professionals, usuaris/es i famílies, la creació 

d’un grup de germans d’usuaris/es i la posada 

en marxa de diversos tallers: tenis adaptat, hor-

ticultura, punt de creu tutelat per voluntàries 

del barri, swing, etc.

Les trenta-dues places que ofereixen les llars 

residència han estat molt ben acollides per 

les famílies, ja que aquest increment ens ha 

permès crear noves places definitives i oferir 

un servei Respir òptim a Pascual-Tula.

Els principals reptes de l’entitat queden re-

collits en el nou Pla estratègic 2019-2022. 

Els principals eixos són la millora de l’atenció 

centrada en la persona i especialment en 

l’etapa d’envelliment; les inversions en infraes-

tructures per resoldre les necessitats actuals i 

a curt/mig termini; la possibilitat d’atendre i in-

serir laboralment altres col·lectius vulnerables; i 

l’exploració de noves activitats productives que 

garanteixin la sostenibilitat i la continuïtat del 

projecte de CIPO.  

També vull agrair la col·laboració dels i de les 

nostres professionals, de voluntaris i volun-

tàries, de col·laboradors i col·laboradores, de 

la ciutadania i de les entitats locals. Sense la 
seva implicació, el projecte que es va iniciar 
fa cinquanta-un anys no seria possible. 

Espero no decebre a totes les persones que 

han estat darrere de la nostra entitat durant 

aquest llarg camí i poder estar a l’altura per 

continuar donant l’impuls i l’acompanyament  

que es mereixen les persones que atenem.

Cordialment, 

Joan Madaula i Canadell
President de CIPO

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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PRINCIPALS INDICADORS

32 
places 

residencials

78 
persones amb 

discapacitat 
contractades
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47%
dones en plantilla

10
entitats de les 

que formem part

105 
persones amb 

discapacitat y/o 
trastorn mental 

ateses 331
dies coberts de 
places Respir

7
voluntaris/es 

estables

3,2/4

satisfacció clients 
CET

34
accions 

formatives

49.759 €
guanys de la 
cooperativa

392
socis i sòcies de 
la cooperativa

94%
de la plantilla 

amb contractes 
fixos

151
empleats 

i empleades

La discapacitat 
neix en la 

mirada dels 
altres

CIPO, S.C.C.L. neix l’any 1968, fruit de la iniciativa i de l’esforç d’un grup de pares 

i mares de joves amb discapacitat intel·lectual de Sabadell, com una alternativa 

normalitzada un cop els seus fills i filles acabaven l’etapa escolar. 

Allò que va començar fa més de cinquanta anys com un petit taller perquè 

aquestes persones s’iniciessin en el món laboral, avui, s’ha convertit en un 

centre d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual de 

referència, el qual ha aconseguit el reconeixement d’administracions, d’empre-

ses i de la ciutadania de Sabadell i de la comarca.
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CIPO, S.C.C.L. és una empresa social sense afany de lucre que treballa per la 

millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desen-

volupament del projecte de vida de cada persona.

QUI SOM?

Q
U
I S

O
M

?

Valors
Formulem els següents set valors o principis com a criteris bàsics: 

reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat, trans-

parència i rendició de comptes, competitivitat, qualitat i millora 

contínua, desenvolupament sostenible, innovació i excel·lència, 

confiança i suport mutu.

Visió  

CIPO vol ser una entitat de referència en la transformació del seu 

entorn, avançant cap a una societat inclusiva, accessible i respec-

tuosa amb la diversitat, en la qual totes les persones puguin gau-

dir de la màxima autonomia personal possible i ser protagonistes 

del seu propi projecte de vida.

Missió
Treballem per la integració sociolaboral de persones amb dis-

capacitat intel·lectual a través d’una atenció integral a les seves 

necessitats (formació ocupacional, oportunitats laborals, suport 

assistencial i espais residencials). L’objectiu és millorar la qualitat 

de vida d’aquest col·lectiu, lluitant per la igualtat d’oportunitat i la 

defensa dels seus drets.
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Serveis Industrials
Es realitzen tota mena de 
tasques de manipulats, ges-
tió d’estocs, muntatges 
i ‘picking’ per a empreses 
i indústria.

SERVEIS

SE
R
V
EI

S

Servei 
de Jardineria 
i Medi Natural
Disseny, plantació i 
manteniment de jardins 
per a empreses i per a 
particulars i instal·lació 
de sistemes de reg i de 
cobertes vegetals. També 
es fan treballs forestals i 
de manteniment d’espais 
naturals.

Serveis Generals
Inclouen els serveis 
de bugaderia i neteja, 
així com de destruc-
ció de documents.  

Servei d’Acolliment 
Residencial

Gestió de dues llars residèn-
cia, Pascual-Tula i Parc Central, 

amb 27 places concertades 
i 5 privades.

Servei d’Atenció a famílies
Treballadors/es socials i psicòlegs/es ofereixen suport a perso-
nes usuàries o treballadores i a les seves famílies. A més, hi ha 
un Grup de suport a famílies, format per més d’una quinzena de 
mares de persones usuàries del Centre Ocupacional.

CIPO presta diversos serveis a empreses i particulars des del Centre Especial de 

Treball, en el qual es desenvolupa l’activitat productiva de l’entitat. D’altra banda, 

també ofereix serveis assistencials a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

trastorn mental i a les seves famílies a través del nostre Centre Ocupacional, de 

les dues llars residència i del Servei d’Atenció a les famílies.

Servei de Teràpia Ocupacional
Servei concertat de Teràpia Ocupacional 

i Servei Ocupacional d’Inserció de per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb 

105 places concertades.

Servei de 
gestió de residus
Recollida d’olis 
domèstics al Vallès 
Occidental i de càp-
sules de cafè.

https://cipo.cat/serveis/serveis-industrials/
https://cipo.cat/serveis/serveis-de-medi-natural-i-jardineria/
https://cipo.cat/serveis/serveis-de-medi-natural-i-jardineria/
https://cipo.cat/serveis/serveis-de-medi-natural-i-jardineria/
https://cipo.cat/serveis/serveis-generals/
https://cipo.cat/serveis/servei-acolliment-residencial/
https://cipo.cat/serveis/servei-acolliment-residencial/
https://cipo.cat/serveis/servei-atencio-families/
https://cipo.cat/serveis/centre-ocupacional/
https://cipo.cat/serveis/serveis-industrials/
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EQUIP I ORGANITZACIÓ

Assemblea cooperativa

Consell Rector

Direcció

RRHH, PRL i Qualitat

Comercial

Formació

Vendes

Manteniment
Comptabilitat

Promoció socioeconòmica

Compres
Voluntariat

Serveis a les persones

Centre 
Especial 

de Treball

Servei de medi 
natural i jardineria

Àrea 
social

Centre Ocupacional

Llars residència

Centre Especial de Treball

USAPS

El 2019, va finalitzar amb una plantilla formada per 151 empleats i empleades, 

dels quals 78 són persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. 

Aquestes desenvolupen la seva feina als diferents serveis que s’ofereixen des 

del Centre Especial de Treball i representen més del 50% del personal de l’en-

titat. A més dels socis i sòcies externs i de les famílies del Centre Ocupacional, 

tots i totes formen part de l’Assemblea cooperativa, el màxim òrgan de govern 

de l’entitat.  

D’altra banda, l’Àrea social de CIPO presta serveis assistencials a més d’un cen-

tenar de persones. Sota la direcció tècnica del Centre Ocupacional i de les llars 

residència, treballa un equip de professionals format per una treballadora social, 

tres psicòlogues i més d’una vintena d’educadors/es socials, els quals 

Serveis industrials

EQ
U
IP

 I 
O

R
G
A
N

IT
Z
A
C
IÓ

Vocal 1: Miquel Civil
Vocal 2: Avelino Garrigós
Vocal 3: Cristina Antón
Vocal 4: Vicenç Creus
Vocal 5: Eulàlia Cervera
Vocal 6: Teresa Puig

President: Joan Madaula
Vicepresidenta: Isabel Lapaz

Secretària: Berta Garrigós
Tresorer: Francesc López

392 
socis/es

Famílies d’usuaris i usuàries del 
Centre Ocupacional

Treballadors/es del Centre 
Especial de Treball 

Persones externes a l’entitat 
sensibilitzades amb el tema de 
la discapacitat intel·lectual

Serveis generals

Serveis de gestió 
de residus
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Treball en xarxa

Des d’un compromís ètic i de responsabilitat social, treballem en la generació de xarxes i 

marcs de cooperació amb altres entitats, institucions i empreses.

Som membres de Dincat, federació d’entitats que vetlla per la 

defensa i l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i de les seves famílies en l’àmbit territorial de Catalunya.

EQ
U
IP
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O
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CIPO forma part del Gremi de Jardineria de Catalunya, l’objectiu 

del qual és promoure i defensar els interessos de les empreses de 

jardineria de Catalunya.

Som membres del Patronat de la Fundació, la qual exerceix la fun-

ció de tutela i de representació legal de persones amb discapacitat 

principalment al Vallès Occidental.

Estem federats a Cooperatives de Treball de Catalunya, que té la 

voluntat de donar resposta a les necessitats de cooperatives, tenint 

en compte la diversitat i la complexitat de l’entorn.

Suma d’esforços dels centres especials de treball de CIPO, Prodis 

i Fupar, amb l’objectiu d’unificar l’oferta d’aquests centres sense 

ànim de lucre de la comarca i oferir un ampli catàleg de serveis.

Som una de les entitats que forma part del projecte comunitari 

CoDiS, creat amb l’objectiu d’enfortir i millorar la convivència a la 

zona de Sabadell Nord.

SBD Cercle d’entitats
Plataforma transversal de ciutat que té com a objectiu reconduir 

Sabadell a través del debat ciutadà i de l’impuls de noves políti-

ques de ciutat. Formem part de la Taula d’economia social i medi 

ambient.

CIPO està present en la Plataforma d’Entitats del Tercer Sector de 

Sabadell, la qual treballa per millorar la qualitat de vida dels col·lec-

tius amb especial dificultat d’inclusió social a través de la inserció 

sociolaboral a Sabadell.

Formem part de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que 

representa els interessos de les fundacions davant els poders pú-

blics i la societat i donar visibilitat a la nostra tasca.

El Teler Cooperatiu és la xarxa local de la XES. Juntament amb 

altres entitats de Sabadell, es treballa per impulsar l’ESS i esdevenir 

el referent territorial de l’economia solidària.
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PROJECTES SUBVENCIONATS

Gràcies a la subvenció de la Fundació benè-

fica privada Barnola-Vallribera, Sant Josep 

(6.000 €) es van organitzar diverses activitats 

de lleure adaptat per a residents de les llars 

residència. Al llarg de l’any, es van organitzar 

dinars i berenars, sortides al cinema, un pas-

seig per la Vila Olímpica, una visita al Museu 

Big Fun, un parell de passejos en barca al 

parc Catalunya, una sortida al Gorg de la Sort 

(Aiguafreda), un dia a l’Hort de la Sínia (Tarra-

gona), una excursió al Cosmocaixa i una visita 

a l’Aquàrium, 

P
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Són diverses les administracions, entitats i empreses que col·laboren amb el 

projecte de CIPO. Gràcies al seu suport, podem completar la nostra tasca i oferir 

noves experiències a usuaris i usuàries dels nostres serveis,

Suport al lleure de les llars residència  

Activitats de lleure al Centre Ocupacional
L’Obra social de la Caixa d’Estalvis i pensions de Barcelona, 

a través d’una oficina local, ens va atorgar una subvenció 

de 3.350 €. Aquesta col·laboració, que ja fa una vintena 

d’anys que existeix, va permetre organitzar una sortida 

d’un dia per a tots els grups del Centre Ocupacional, per a 

un total de 105 persones. Les excursions es van fer a Sant 

Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro i incloïen 

una visita turística a la localitat i un dinar.

Butaques geriàtriques
Per millorar la qualitat de vida de les persones 

usuàries del Centre Ocupacional, vam rebre una 

aportació econòmica de Bankia (4.400 €), en el 

marc del seu projecte Red Solidaria. Gràcies al seu 

suport, es va avançar en el Projecte d’ergonomia i 

salut laboral de CIPO amb la compra d’una dotzena 

de butacons geriàtrics de descans.
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Activitats esportives
L’Ajuntament de Sabadell ens va concedir una subvenció (2.656,50 €) per continuar 

amb les sessions esportives al Pavelló Nord amb una tècnica de l’Associació Esportiva 

Can Deu (AECD). Una norantena de persones es van beneficiar d’aquest servei setmanal 

l’objectiu del qual és millorar el benestar físic d’usuaris/es del Centre Ocupacional. Es 

van practicar diferents esports d’equip, com l’handbol, el voleibol, el bàsquet i el futbol, 

per fomentar el joc cooperatiu, a més de zumba, steps i fitness. 

L’esport és una eina bàsica per potenciar un estil de vida saludable, el benestar emocio-

nal i la inclusió social de les persones usuàries. Com a cloenda de l’activitat, l’alumnat va 

participar en la mostra de l’AECD de final de curs fent una demostració de tot allò que 

va aprendre. 
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Artesania per la inclusió
Els tallers d’artesania que es realitzen 

al Centre Ocupacional (espelmes, taller 

reciclat, marqueteria, etc.) compten amb 

la subvenció de la Diputació de Barcelo-

na (4.000 €) i de l’Ajuntament de Sabadell 

(3934,16 €). Els ajuts no només s’utilitzen 

per a la compra de materials, sinó per fer 

possibles els tallers que es porten a terme 

durant les visites escolars i la participació 

de CIPO en fires especialitzades, com ara 

Fira Nuvis.

El projecte no només incideix sobre l’auto-

nomia de les persones usuàries, sinó que, 

a través de la venda dels productes i de 

la realització dels tallers amb les visites, 

genera un impacte social.
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ACTIVITATS

A
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IV
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El 2019 es van organitzar diverses activitats, les quals posen de manifest el 

paper actiu de CIPO en la comunitat, creant sinergies amb el món associatiu, ga-

rantint la nostra presència en els actes de ciutat i obrint l’entitat al públic general.

Swing 
per a tothom

Gener 2019

Durant catorze 

sessions, una dot-

zena de treballa-

dors/es i usuaris/

es van gaudir dels 

beneficis del ball. 

Al gener, van cele-

brar la cloenda del 

projecte amb una 

actuació al centre 

de la ciutat. 

Festa Major
Setembre 2019

Participació en 

la cercavila de 

Festa Major 

amb el gegant 

de CIPO.

Marató TV3
Desembre 2019

La coral de CIPO 

va participar 

en els actes 

organitzats per 

l’Escola Vedruna 

Carme Sabadell 

per recaptar 

fons per a la Ma-

rató de TV3.

CIPOFest
Juny 2019

Jornada de portes 

obertes amb acti-

vitats, actuacions i 

entrega de plaques 

a companys/es 

que fa deu anys 

que són a CIPO. 

Festa de les 
capacitats
Desembre 2019

Celebració 

del Dia Inter-

nacional de la 

Discapacitat. 

Es va muntar 

una parada de 

productes d’ar-

tesania, es va 

participar en la 

cercavila i per-

sones usuàries 

van fer de guia 

d’una exposició  

al Museu d’Art.

Portes obertes 
Pascual-Tula

Març 2019

Jornada de portes 

obertes a la nova 

Llar residència Pas-

cual-Tula, inaugu-

rada el 2018, 

Rebost solidari
Desembre 2019

Campanya de 

recollida d’aliments 

per al Rebost Soli-

dari. S’hi van recap-

tar 236 kg.

Dia dels Drets 
Humans

Desembre 2019

Pintada comme-

morativa pel Dia 

dels Drets Hu-

mans al mur exte-

rior de les nostres 

instal·lacions.
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Mans 
i potes

Curs 2018- 2019

Sessions de terà-

pia amb gossos 

al Centre Ocupa-

cional en col·labo-

ració amb la Lliga 

Protectora d’Ani-

mals de Sabadell.

Sopar 
d’empresaris

Desembre 2019

Trobada amb el 

teixit empresarial 

de Sabadell al Saló 

Modernista de la 

Fundació Antiga 

Caixa Sabadell 

1859, amb la col·la-

boració del perio-

dista Roger Escapa.

Outlets
Abril/Octubre 2019

Organització de 

dues Outlets de 

roba (primavera i 

hivern) al Mercat 

de Sant Joan de 

Sabadell. Es van 

recaptar al voltant 

de 30.000 €, els 

quals es van des-

tinar al projecte de 

lleure de les llars 

residència i a re-

cursos pedagògics 

audiovisuals per al 

Centre Ocupacio-

nal.

Sant Jordi
Abril 2019

Instal·lació d’una 

paradeta de venda 

de productes d’ar-

tesania elaborats 

als tallers del Cen-

tre Ocupacional. 

Amb la seva venda 

es van recaptar 

700 €. La Fundació 

es va encarregar 

de la venda de 

llibres i roses.

Xerrada 
per a famílies

Octubre 2019

Xerrada titulada 

“Com es viu tenir 
un germà/una 

germana amb dis-

capacitat?” desti-

nada a les famílies. 

Fira Nuvis
Octubre 2019

Instal·lació d’un 

estand a Fira Nuvis 

per a la venda de 

productes d’arte-

sania del Centre 

Ocupacional.

Fira 
de comerços

Desembre 2019

Organització de la 

primera Fira de co-

merços de la Plana 

del Pintor, juntament 

amb altres entitats 

del barri, que podien 

participar en el mer-

cat instal·lat al nostre 

espai exterior.

Let’s clean 
Europe
Maig 2019

Trenta usuaris/es 

i professionals van 

participar en aquesta 

jornada mediam-

biental. Van recollir 

setze kg de residus.

Corre amb 
CIPO!

Novembre 2019

Segona edi-

ció de la cursa 

solidària. Hi van 

participar unes 

400 persones.

A
C
T
IV

IT
A
TS
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L’adaptació a les noves necessitats del mercat i la cerca constant de nous serveis empre-

sarials són signes d’identitat del nostre Centre Especial de Treball. Amb la diversificació 

d’activitats també es diversifiquen les habilitats requerides i, per tant, es generen oportuni-

tats laborals que s’adapten a nous perfils professionals.

Desembre 2018 - maig 2019

Acció pilot promoguda per 

l’Ajuntament de Sabadell, 

en el marc del projecte 

europeu Urban Wins i des-

tinada a entitats del tercer 

sector de Sabadell. 

Durant sis mesos, les enti-

tats locals podien disposar 

gratuïtament de la vaixella 

(safates, gerres, porrons i 

plats), propietat de CIPO, 

per a la celebració de les 

seves festes i activitats. La 

nostra entitat s’encarrega-

va de l’entrega, la recollida 

i l’emmagatzematge de la 

vaixella. 

Noves activitats empresarials

Lloguer de parament 
de taula

Abril-setembre 2019

Projecte d’economia circular 

pioner a Catalunya, impulsat 

per la Generalitat de Catalun-

ya i l’Agència de Residus de 

Catalunya. El seu objectiu era 

generar llocs de treball amb 

valor social i augmentar ratis 

de reutilització i valorització 

material dels residus recollits.

Es tractava d’un servei gratuït 

de recollida d’aparells elèc-

trics i electrònics al barri de la 

Creu Alta i el Centre de Saba-

dell. Es van recollir 645 unitats 

de RAEEs (6.760 Kg) i es van 

generar tres llocs de treball: 

dues persones per realitzar la 

recollida i una per a la gestió.

REsocialAEE
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DADES ECONÒMIQUES

Compres 625.842

Serveis externs 425.377

Despeses de personal 3.398.760

Amortitzacions 63.313

Tributs 12.315

Fons d’educació i formació 5.528

Despeses financeres 13.628

Total 4.544.763 €

Vendes 1.990.464

Concertació de serveis 1.330.345

Quotes de socis/es 78.435

Donatius 9.752

Subvencions d’explotació 1.066.630

Ingressos de serveis diversos 35.047

Ingressos d’amortitzacions de les 
subvencions

83.848

Total 4.594.521 €

L’activitat de CIPO està orientada a oferir productes i serveis de qualitat als seus 

usuaris i als seus clients, administració pública i empreses privades, adaptant-se 

a les seves necessitats i d’acord amb l’escola de valors de l’organització. 

A CIPO fem nostres molts dels principis de l’Economia Social i Solidària, priorit-

zant les necessitats de les persones per sobre del lucre. Com a cooperativa sen-

se afany de lucre, els excedents no es distribueixen entre els socis/es sinó que 

es reinverteixen en la cooperativa per tal d’assolir un desenvolupament sosteni-

ble en els nostres àmbits d’actuació. 
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49.758,19 €
guanys 2019

17.779,20 €
guanys 2018
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Centre Especial de Treball
El Centre Especial de Treball té més de dos-cents clients donats d’alta, pertanyents al 

sector públic i al privat, d’àmbit català. Entre ells hi ha l’Ajuntament de Sabadell, la Dipu-

tació de Barcelona, Aigües Sabadell, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Jovi, Rubi, l’Hospi-

tal Taulí, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, Serveis Funeraris Torra, Apolo Fixing 

Technology o Bufab, entre d’altres.

1.176.342 €
Facturació 2019

Servei Medi Natural 
i Jardineria

702.006 €
Facturació 2019

Serveis Industrials 
i Generals

L’enquesta, la qual van respondre una vintena 
d’empreses, valora els següents aspectes:
• Atenció telefònica
• Atenció comercial
• Rapidesa de resposta a la petició
• Compliment del termini d’entrega
• Qualitat del producte/servei
• Relació qualitat-preu
• Efectivitat en l’àmbit administratiu
• Valoració global de CIPO
• Recomanació dels nostres serveis

3,2/4 Puntació mitjana de l’enquesta de satisfacció als clients

1.048.845 €

2018

679.873 €

2018
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FORMACIÓ INTERNA

• Introducció a l’arboricultura

• Identificació d’espècies autòctones i inva-

sores del medi natural

• Desbrossadora i motoserra

• Intervenció educativa en persones amb 

TEA

• La gestió Intel·ligent de persones i situa-

cions difícils

• Capacitació Internacional Snoezelen

• La identificació, gestió i el misteriós regal 

de l’estrès

• 5è Congrés Estatal sobre alteracions de 

conducta

• Nivell qualificat de manipulador i aplicador 

de productes fitosanitaris

• Nivell bàsic de manipulador i aplicador de 

productes fitosanitaris

• Sexoafectivitat en persones amb DID

• La dimensió terapèutica de l’art

• Estimulació sensorial. Sales multisensorials 

i espais Snoezelen

• La prevenció de les emocions negatives 

com a risc psicosocial

• Programa educació afectiu-sexual adreçat 

a DID: formació de mediadors

• Comunicació efectiva. Direcció d’equips de 

treball i reunions

• Plataforma elevadora

• La funció educativa del monitor (CET)

• Gestió administrativa en oficines

• Tècniques i procediments de neteja en 

edificis i espais oberts

• Educació financera

• Gestió de personal

• Gestió eficaç i tècniques comercials

• Revisió de procediments

• Operador de carretons elevadors

• Motivació i satisfacció a les organitzacions

• Administració i gestió comercial

• Primers auxilis

• Formació adaptada de manipulació d’ali-

ments (Suport a menjador)

• Plataforma elevadora (2 renovacions i una 

acreditació nova)

• Mindfulness

• Com parlar en públic

• Habilitats directives

• Analítica web i pla de màrqueting digital

El Servei de formació interna realitza, a finals d’any, una exhaustiva anàlisi per 

detectar les necessitats formatives de cada departament. La informació recollida 

s’utilitza per elaborar el Programa Anual de Formació (PAF), el qual està subjecte 

a modificacions per adaptar-se a les noves sol·licituds que puguin presentar-se 

al llarg de l’any. Els principals objectius són la promoció l’àmbit personal i laboral i 

l’aprenentatge continu per garantir un millor servei a persones i a empreses.

133 treballadors/es beneficiaris/es

783 hores de formació

34 accions formatives

ACCIONS FORMATIVES 2019
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https://cipo.cat/serveis/serveis-de-formacio-interna/


ciposabadell

ciposabadell

@ciposabadell

CIPO SCCL
#totssomcipo

Carrer de l’Himàlaia, 41-49
08207 - Sabadell (Barcelona)
93 723 35 99
cipo@cipo.cat
www.cipo.cat

https://www.instagram.com/ciposabadell/
https://www.linkedin.com/company/ciposabadell/mycompany
https://twitter.com/ciposabadell
https://www.facebook.com/ciposabadell
https://cipo.cat/

	SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
	PRINCIPALS INDICADORS
	QUI SOM?
	SERVEIS
	ORGANITZACIÓ
	Treball en xarxa

	PROJECTES SUBVENCIONATS
	ACTIVITATS
	Noves activitats empresarials

	DADES ECONÒMIQUES
	Centre Especial de Treball

	FORMACIÓ INTERNA

