FORMACIÓ ONLINE

CURSOS
2n semestre

2019

Comercial i màrqueting
Comerç i negoci
Comerç internacional
Econòmica, financera i fiscal
Gestió empresarial
Idiomes
Informàtica i noves tecnologies
Personal i RH
Qualitat, prevenció i medi ambient

Cambra Barcelona
“doing business”

La formació online et permet formar-te on i quan
vulguis. És mes flexible, perquè no existeixen horaris,
és el propi alumne qui marca quan vol estudiar i el
temps de connexió. Això permet adaptar el curs a les
necessitats de cada alumne.
La metodologia del Campus Empresarial Virtual es
basa en dos punts importants: la facilitat de l’ús per
part de l’alumne i el seguiment del seu aprenentatge
per part del tutor.
La formació online és pràctica i útil per a la teva vida
professional. Inclou materials i continguts elaborats
per professionals del sector, en cada curs es fan
exercicis i casos pràctics i inclou autoavaluacions i un
seguiment personal mitjançant les tutories.
L’alumne trobarà diferents vies de comunicació, com
els fòrums, els xats i el correu electrònic. Els fòrums
permeten l’intercanvi de dubtes, idees i comentaris
entre els alumnes i amb els tutors, és un element molt
important perquè facilita la compressió i afavoreix
l’aprenentatge. En alguns cursos l’alumne també
tindrà l’oportunitat de realitzar webinars (classes
virtuals), una eina útil per establir un contacte directe
amb el tutor i resoldre dubtes o fer consultes.

Comercial i màrqueting
Marketing Management
Del 25 de setembre al 18 de desembre
80 hores

€ 590

Pla de màrqueting tàctic
Del 14 d’octubre al 29 de novembre
35 hores

€ 275

Tècniques comercials
Del 5 de novembre al 4 de desembre
25 hores

€ 190

Comerç i negoci
Concepte de botiga: Informació clau
per a gestionar el punt de venda
Del 2 d’octubre al 29 de novembre
40 hores

€ 300

Diagnosi financera per al comerç
De l’11 de novembre al 3 de desembre
12 hores

€ 90

Marxandatge avançat
i aparadorisme
Del 24 d’octubre al 29 de novembre
16 hores

€ 150

Comerç internacional
El comerç exterior en
50 documents
Del 18 de setembre al 16 d’octubre
20 hores

€ 200

Del 23 d’octubre al 22 de novembre
20 hores

€ 200

Gestió administrativa en comerç
exterior. Nivell 1 i 2
Del 23 de setembre al 20 de desembre
70 hores

€ 535

Gestió administrativa en comerç
exterior. Nivell 1
Del 23 de setembre al 4 de novembre
35 hores

€ 270

Gestió administrativa en comerç
exterior. Nivell 2
Del 4 de novembre al 20 de desembre
35 hores

€ 270

Gestió duanera
Del 19 de setembre al 31 d’octubre
35 hores

€ 270

Del 22 d’octubre al 17 de desembre
35 hores

€ 270

Gestió dels processos d’importació
i compra internacional
Del 26 de setembre al 25 d’octubre
25 hores

€ 190

Del 6 de novembre al 4 de desembre
25 hores

€ 190

Iniciació a l’exportació
De l’11 de novembre al 13 de desembre
30 hores

€ 225

IVA internacional 360º. Exterior/
intracomunitari, triangulars...
Del 17 d’octubre al 29 de novembre
40 hores

NOU

€ 295

Els costos de les operacions
en comerç internacional.
Incoterms 2020
De l’11 de novembre al 12 de desembre
30 hores

€ 225

Transport i logística Internacional
Del 7 de novembre al 10 de desembre
25 hores

€ 190

Econòmica i financera
Anàlisi comptable i financer
NOU

Del 2 d’octubre al 13 de desembre
50 hores

€ 375

Com negociar amb la banca
Del 17 de setembre al 10 d’octubre
12 hores

€ 150

Comptabilitat general. Iniciació
Del 25 de setembre al 22 de novembre
40 hores

€ 295

Comptabilitat general.
Perfeccionament
Del 8 d’octubre al 5 de desembre
40 hores

€ 295

Curs pràctic d’inversions en borsa
i altres mercats financers
Del 10 d’octubre al 5 de desembre
40 hores

€ 390

Finances, costos i pressupostos
per a no financers
Del 4 de novembre al 23 de desembre
40 hores

€ 295

Gestió empresarial
El control del negoci: el quadre
de comandament integral
Del 15 d’octubre al 20 de desembre
45 hores

€ 385

Gestió del canvi en l’organizació
Del 5 de novembre al 5 de desembre
30 hores

€ 225

La Responsabilitat Social
Corporativa: com integrar-la
en l’estratègia
Del 15 d’octubre al 15 de desembre
70 hores

NOU

€ 420

Polítiques d’igualtat en les
empreses
De l’1 d’octubre al 29 d’octubre
25 hores

€ 225

Del 5 de novembre al 4 de desembre
25 hores

€ 225

Soft Skills: Treball en equip
NOU

Del 12 de setembre al 10 d’octubre
25 hores

€ 225

Soft Skills: Presentacions en públic
NOU

Del 30 d’octubre al 28 de novembre
25 hores

€ 225

Soft Skills: Mindfulness
NOU

Del 7 d’octubre al 5 de novembre
25 hores

€ 225

Soft Skills: Lideratge
NOU

Del 12 de setembre al 10 d’octubre
25 hores

NOU

€ 225

Soft Skills: Habilitats de
comunicació
Del 7 d’octubre al 5 de novembre
25 hores

€ 225

Soft Skills: Gestió de l’estrés
NOU

Del 30 d’octubre al 28 de novembre
25 hores

€ 225

Idiomes
Francès B1
NOU

Del 10 de setembre al 19 de desembre
120 hores

€ 650

Anglès Empresarial
NOU

Del 10 de setembre al 19 de desembre
120 hores

€ 650

Informàtica i noves tecnologies
Access 2003/2007/2010/2013.
Nivell 1
Del 30 de setembre al 28 d’octubre
30 hores

€ 225

Access 2003/2007/2010/2013.
Nivell 2
Del 30 de setembre al 28 d’octubre
30 hores

€ 225

Access 2016. Nivell 1
Del 16 de setembre al 15 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 28 d’octubre al 26 de novembre
30 hores

€ 225

Access 2016. Nivell 2
Del 16 de setembre al 15 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 28 d’octubre al 26 de novembre
30 hores

€ 225

Community manager
Del 12 de setembre al 13 de desembre
90 hores

€ 450

Recerca i gestió d’informació
a Internet. Content Curator 2.0
Del 16 d’octubre al 13 de novembre
30 hores

€ 275

Curs pràctic de Wordpress.
Guternberg is coming!
Del 16 d’octubre al 4 de desembre
60 hores

€ 380

Disseny de presentacions
en PREZI
Del 26 de setembre al 24 d’octubre
25 hores

€ 225

Del 28 d’octubre al 26 de novembre
25 hores

€ 225

Excel 2003/2007/2010/2013.
Nivell 1
Del 30 de setembre al 28 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 28 d’octubre al 26 de novembre
30 hores

€ 225

Excel 2003/2007/2010/2013.
Nivell 2
Del 30 de setembre al 28 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 28 d’octubre al 26 de novembre
30 hores

€ 225

Excel 2016. Nivell 1
Del 16 de setembre al 15 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 21 d’octubre al 19 de novembre
30 hores

€ 225

Del 18 de novembre al 17 de desembre
30 hores

€ 225

Excel 2016. Nivell 2
Del 16 de setembre al 15 d’octubre
30 hores

€ 225

Del 21 d’octubre al 19 de novembre
30 hores

€ 225

Del 18 de novembre al 17 de desembre
30 hores

€ 225

Introducció al posicionament en
buscadors (SEO)
Del 16 d’octubre al 20 de desembre
60 hores

NOU

€ 380

Microsoft 365 Bussines. Treball
col·laboratiu al núvol
Del 18 de novembre al 13 de desembre
25 hores

€ 200

NOU

Microsoft 365 Bussines. La
transformació digital orientada
a l’acció
Del 14 d’octubre al 13 de novembre
30 hores

NOU

Microsoft 365 Bussines. Augmenta
la teva productivitat amb Office 365
Del 18 de novembre al 13 de desembre
25 hores

NOU

€ 275

€ 200

Microsoft 365 Bussines.
Digitalizació documental
Del 4 de novembre al 27 de novembre
20 hores

€ 150

Seguretat i privacitat 2.0
Del 12 de novembre al 5 de desembre
20 hores

€ 190

Word 2007/2010/2013/2016.
Nivell 2
Del 18 de novembre al 17 de desembre
30 hores

€ 225

Personal i RH
Èxit professional. Eines per a
aconseguir els nostres objectius
professionals
Del 6 de novembre al 16 de desembre
36 hores

€ 270

Nòmines, Seguretat Social
i contratació laboral. Iniciació
Del 16 de setembre al 20 de desembre
80 hores

€ 590

Nòmines, Seguretat Social
i contratació laboral. Avançat
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
40 hores

€ 295

Qualitat, prevenció i mediambient
Aplicació práctica del Modelo
de Excelencia Europero EFQM
Del 15 d’octubre al 15 de desembre
70 hores

€ 420

Auditor intern de Sistemes de
Gestió de la Qualitat segons la
Norma ISO 9001:2015
Del 15 d’octubre al 15 de desembre
70 hores

€ 420

Auditor intern de Sistemes de
Gestió Mediambiental segons la
Norma ISO 14001:2015
Del 15 d’octubre al 15 de desembre
70 hores

€ 420

Auditor intern de Sistemes de
Seguretat i Salut en el Treball
s/n OHSAS 18001:2007
Del 15 d’octubre al 15 de desembre
70 hores

€ 420

Auditor intern de Sistemes
Integrats s/n ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018
Del 15 d’octubre al 31 de desembre
100 hores

€ 700

Com mesurar la satisfacció del
client
Del 7 d’octubre al 5 de novembre
25 hores

€ 180

Sistema 5’s d’ordre i neteja
Del 9 d’octubre al 31 d’octubre
20 hores

€ 90

Del 12 de novembre al 5 de desembre
20 hores

€ 90

T’oferim formació a mida adaptada
a les teves necessitats
• Aula tancada únicament per als participants de
l’empresa
• Adaptació de dates d’inici i finalització
• Tasques de tutoria per un professional en la
matèria i dinamització del curs personalitzat
• Resolució de dubtes i recolzament a l’alumne per
superar el curs
• Comunicació bidireccional Alumne-Tutor-Alumne
• Establir mesures preventives i correctores en
funció de l’anàlisi de resultats
• Garantir que tot el procés formatiu es realitzi, pas
a pas. Aconseguir la realització dels objectius en
la seva totalitat
• Donar un servei amb garanties de qualitat i
assegurar que la formació impartida estigui
d’acord amb les prescripcions del client
• Informe de seguiment: Cambra de Barcelona
enviarà setmanalment un informe provisional
de qualificacions i un informe de temps del
seguiment dels participants a l’empresa per a un
millor i major control de la formació contractada

campuscambra
A més de la Formació Online, Cambra Barcelona t’ofereix:
• FORMACIÓ CONTINUADA

-10 %

Soci Bàsic

-10 %

• FORMACIÓ D’EMPRESARIS I DIRECTIUS

Soci Business

Bonificació de la formació
Recuperar parcialment la inversió en formació és possible en
tots els cursos de 2 hores o més sense cost addicional.
Si la teva empresa inscriu treballadors als cursos i programes
de Cambra Barcelona, realitzem les gestions de bonificació
necessàries.

Informa’t
Begoña Vilamala
bvilamala@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5566)

Informació i inscripcions
formacioadistancia@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5288)
www.cevirtualbarcelona.cat

Promoció Club Cambra
-10 %

Soci Bàsic

Cambra Barcelona
“doing business”

