Procediment d’homologació del professorat col·laborador de Cambra de Barcelona
- La Cambra, mitjançant els seus diferents Programes de Formació, ofereix cursos preferentment en
les següents àrees formatives:
o
o
o
o
o

Gestió Econòmica i financera
Comercial i Màrqueting
Comerç Internacional
Gestió empresarial
Desenvolupament de competències

- Els cursos poden impartir-se a les aules dels serveis centrals de Barcelona, a les aules de
cadascuna de les 10 Delegacions de la Cambra o bé mitjançant el Campus Empresarial Virtual.
- Sigui a iniciativa de la mateixa Cambra -en funció de la detecció de necessitats formatives feta per
la corporació- o a iniciativa de qualsevol persona interessada a col·laborar en alguna de les àrees
formatives assenyalades, s’endega un procediment d’homologació que comprèn:
o

o
o

Lliurament a la Cambra del CV de la persona candidata, en el que haurà de mostrar la
seva formació i la seva experiència professional, per tal d’acreditar que la persona és
experta en la temàtica en què vol participar com a formador/a.
Un dossier amb el programa formatiu complet de cadascun dels cursos que proposa
impartir.
Una proposta inicial sobre els honoraris a percebre i sobre la disponibilitat per a desplaçarse a qualsevol de les Delegacions, per tal de poder valorar el grau d’aproximació a la
retribució habitual de la Cambra.

- Aquesta documentació és valorada en primera instància per una Comissió Tècnica del
Departament de Formació. En cas de valoració favorable, es proposa al candidat la realització d’una
entrevista amb la persona o persones que la Comissió Tècnica designi a l’efecte.
- L’entrevista serveix per a analitzar i conèixer amb detall els diferents aspectes de la documentació
presentada per la persona candidata (esmentats en els apartats anteriors).
- La Comissió Tècnica avalua els resultats de l’entrevista efectuada i n’emet una valoració favorable
o desfavorable. En cas d’avaluació favorable, la persona candidata és homologada per a participar
com a professor/a en l’oferta formativa de la Cambra.
- El procés d’homologació no comporta necessàriament l’encàrrec d’accions de formació. Els
encàrrecs dependran de les necessitats de la Cambra en l’execució de la seva programació
semestral de cursos.
- En cas que a un/a professor/a homologat se li encarregui la realització efectiva de cursos, existeix
una primera fase d’avaluació del rendiment que se circumscriu als 3 primers cursos encarregats. En
cas que les valoracions dels participants en aquests 3 primers cursos, així com la valoració global
del Departament de Formació, siguin positives, es considerarà superada la primera fase d’avaluació.
- El rendiment del professorat és avaluat amb caràcter semestral. Quan algun/a professor/a té una
mitjana de valoracions negatives en dos o més cursos, es duu a terme una entrevista amb el
Departament de Formació per tal de poder corregir els aspectes que convingui. En cas que les
valoracions negatives persisteixin, l’homologació com a professor/a de la Cambra decau.
- La col·laboració entre professors i Cambra està regulada per un conveni que recull els deures i
obligacions, signat per ambdues parts.
- Per a més informació, podeu contactar amb formacio@cambrabcn.org.

