FORMACIÓ CONTINUADA

CURSOS
2n semestre

2019

ALT PENEDÈS
GARRAF
Comerç internacional
Desenvolupament competències
Econòmica, financera i fiscal
Gestió empresarial
Noves tecnologies i informàtica
Producció i logística

Cambra Barcelona
“doing business”

Comerç internacional
ALT PENEDÈS
Gestió documental en comerç
exterior preparant el 2020

(10 hores)

Amb la unificació de normes internacionals entre països,
promoguda per la O.M.C. i el recent Codi Duaner de la
Unió (CAU), ens trobem davant d’un escenari d’aparició
de nous documents i nous usos d’emissió i fluxos
d’utilització. L’objectiu d’aquesta formació és fer front als
canvis d’aquests anys vinents en que se’ns exigirà fer una
actualització de la gestió documental.
3-10 octubre 2019

9-14 h

Nous Incoterms 2020 avançats.
La negociació

€ 230
(5 hores)

NOU

Aprofundeix en la utilització correcta dels nous Incoterms
i resol tots els interrogants en aquesta matèria.
13 novembre 2019

9-14 h

€ 170

GARRAF
Nous Incoterms 2020 avançats.
La negociació

(5 hores)

NOU

Aprofundeix en la utilització correcta dels nous Incoterms
i resol tots els interrogants en aquesta matèria.
11 desembre 2019

9-14 h

L’intrastat, l’iva i les operacions
triangulars en el comerç exterior.
Obligacions documentals i fiscals

€ 170
(10 hores)

Aconseguiràs uns bons coneixements de les obligacons
contractuals i fiscals del comerç internacional, tant en les
compravendes comunitàries com amb tercers països.
15-22 novembre 2019

9-14 h

€ 235

Desenvolupament de competències
GARRAF
Les noves eines per comunicar

(5 hores) NOU

Els temps estan canviant i la comunicació també. Tots necessitem un petit reciclatge per agafar idees i ser més
competitius..El Taller t’explica tècniques innovadores i
molt pràctiques perquè siguis un comunicador brillant.
Sempre amb creativitat i rigor periodístic.
11 octubre 2019

9-14 h

€ 140

Econòmica, financera i fiscal
ALT PENEDÈS
Com gestionar el risc dels clients.
Controla la morositat

(5 hores)

Conèixer les polítiques, instruments de mesura i concessió de risc comercial, criteris i actuacions correctes davant impagats.
12 novembre 2019

9-14 h

Principals novetat dels impostos
especials. SILICIE

€ 150
(3 hores)

En aquesta formació abordarem les principals novetats
fiscals que entraran en vigor a partir del 2020 i que afectaran al sector de les begudes alcoholiques.
27 novembre 2019

15.30-18.30 h

€ 100

Gestió empresarial
ALT PENEDÈS
El quadre de comandament integral

(15 hores)

Obtindràs coneixements i eines per implantar un bon
quadre de comandament. Al llarg del curs es visualitzarà
l’empresa de forma transversal, obtenint informació i incorporant valor a la presa de decisions.
20-27 gener/3 febrer 2020

9-14 h

€ 325

Noves tecnologies i informàtica
ALT PENEDÈS
Eines avançades d’Excel

(15 hores)

Vols augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la
feina en el dia a dia? Coneix totes les possibilitats que et
dóna aquest programa.
19-26 nov./3 des. 2019

9-14 h

Excel iniciació

€ 205
(15 hores)

T’iniciaràs en el programa Excel i coneixeràs el seu potencial per aplicar a la teva feina.
29 gener/5 febrer 2020

9-14 h

€ 165

NOU

Office 365 - Sharepoint - Teams

(10 hores) NOU

Comparteix i gestiona continguts, coneixements i aplicacions per conduir el treball en equip, troba informació ràpidament i col·labora amb tots els membres de
l’organització sense problemes.
30 oct./6 nov. 2019

9-14 h

Power Bi: Gestiona les dades

€ 175
(15 hores)

Les eines Power Bi ens permeten analitzar dades de
l’empresa de qualsevol àrea i ens faciliten informació objectiva i útil per a presa de decisions i seguiment de la
nostra empresa o àrea empresarial. En aquesta formació donarem els coneixements per usar-ho i aprofitar al
màxim les seves opcions.
27 set./4-11 oct. 2019

9-14 h

€ 270

Producció i logística
ALT PENEDÈS
Control i optimització de la producció
industrial

(12 hores)

NOU

Facilitarem les eines efectives per treballar amb funcions
operatives per a la planificació de la producció, gestió logística i aprovisionament en funció dels requeriments de
direcció comercial, directius, responsables funcionals,
etc., tenint en compte la capacitat productiva de l’empresa
per tal de verificar i acomplir amb els terminis de lliurament acordats.
4-11-18 desembre 2019

9-13 h

Curs d’Estiba en el transport
de mercaderies per carretera

€ 250
(8 hores)

Assoliment de les competències i la correcta implementació a l’empresa de la nova normativa europea RD 563/2017,
assimilant les millors pràctiques en matèria d’estiba permetent alhora reduir notablement despeses, tramitar correctament sinistres, minimitzar el nombre de reclamacions, etc.
15-22 octubre 2019

9-13 h

€ 190

NOU

campuscambra
A més de la Formació Continuada, Cambra Barcelona
t’ofereix:
• FORMACIÓ A MIDA
• FORMACIÓ ONLINE (Campus Empresarial Virtual)
-10 %

Soci Bàsic

• FORMACIÓ D’EMPRESARIS I DIRECTIUS
-10 %

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,
i t’informem àmpliament sobre:
• L’import que pots bonificar

C u rs o s
ables
bonific

• Els requisits de bonificació
• Els passos a seguir
• Com rebràs aquesta bonificació per al curs escollit

Informa’t
Laura Dalmau
ldalmau@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5354)

Curs presencial

Curs online

On es fan els cursos

Delegació de la Cambra a l’Alt Penedès
Plaça de l’Estació 2, baixos - Vilafranca del Penedès
Delegació de la Cambra al Garraf
Plaça de la Vila 11, baixos - Vilanova i la Geltrú

Informació i inscripcions
ALT PENEDÈS

GARRAF

Bruguers Santacana
Núria Santacana

Isaac Paz

vpenedes@cambrabcn.org

vilanova@cambrabcn.org

902 448 448 (ext. 1039)

902 448 448 (ext. 1040)

www.cambrabcn.org/formacio

Promoció Club Cambra
-10 %

Soci Bàsic

Condicions de matriculació per a la formació continuada
• L’import de la matrícula s’haurà d’abonar, com a data límit, 48 hores
abans de l’inici del curs.
• Si s’anul·la la inscripció durant les 24 hores prèvies al curs no es
procedirà a la devolució de cap import. En aquest cas, es podrà cedir
la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a la Cambra
les dades del nou participant.
• La Cambra es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arribés al mínim
d’assistents (comunicant-lo oportunament). En cas d’anul·lació per
part de Cambra es retornarà la totalitat de l’import abonat.

Cambra Barcelona
“doing business”

