FORMACIÓ CONTINUADA

CURSOS

ALT PENEDÈS / GARRAF

1r semestre

Comercial i màrqueting
Comerç internacional
Desenvolupament competències
Econòmica, financera i fiscal
Gestió empresarial
Noves tecnologies i informàtica
Personal i RH
Qualitat, prevenció i medi ambient

2020

Cambra Barcelona
“doing business”

Comercial i màrqueting
ALT PENEDÈS
Noves estratègies de fixació
de preus i marges: Pricing

(5 hores)

Aprofundirem en les opcions de que disposem per a aprofitar al màxim la rellevància i percepció de l´eina estratègica del Preu.
20 febrer 2019

9-14 h

€ 160

GARRAF
Converteix el departament d’atenció
al client en el teu millor venedor

(10 hores)

Potencia la gestió i habilitat comercial enfortint la relació
amb els clients i generant fidelització.
10-17 juny 2020

9-14 h

€ 250

Comerç internacional
ALT PENEDÈS
Incoterms 2020

(5 hores)

Curs per dominar els nous Incoterms 2020 i la seva aplicació a la realitat, per tal de negociar correctament una
operació de compra venda internacional.
31 gener 2020

9-14 h

€ 170

Supply Chain Management en transport (20 hores)
marítim de contenidors i multimodal
Coneixeràs la cadena de subministrament en el comerç
internacional. Relacionaràs el transport i els Incoterms
de forma transversal, amb les formes de pagament, amb
operacions triangulars, amb els règims duaners, entre
d’altres.
8-14-21-28 maig 2020

9-14 h

€ 450

NOU

GARRAF
Gestió documental en comerç
exterior

(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.
22-29 abril 2020

€ 230

9-14 h

Desenvolupament de competències
ALT PENEDÈS
Condueix amb èxit equips de
producció, magatzem, manteniment

(10 hores)

T’ajudarem a posar en marxa estratègies per mantenir
estable i amb el màxim rendiment el sistema (grup humà
i recursos materials) que gestiones en l’àmbit de la producció, magatzems i/o manteniment.
6-13 febrer 2020

9-14 h

Taller pràctic d’escriptura
empresarial

€ 270

(10 hores)

Revisarem com perfeccionar l’escriptura per les tasques diàries a l’empresa i com millorar així la imatge de
l’empresa a nivell intern i extern.
19-26 març 2020

9-14 h

€ 235

Econòmica, financera i fiscal
ALT PENEDÈS
Com liquidar de forma ràpida
i senzilla les obligacions fiscals
i mercantils de l’empresa

(5 hores)
NOU

Adquirir els coneixements necessaris per poder liquidar
de forma senzilla, ràpida i practica les diferents obligacions fiscals, comptables i mercantils de les societats.
9-14 h

€ 150

Com liquidar de forma ràpida
i senzilla les obligacions fiscals
i mercantils de l’empresa

(5 hores)

24 abril 2020

GARRAF
NOU

Adquirir els coneixements necessaris per poder liquidar
de forma senzilla, ràpida i practica les diferents obligacions fiscals, comptables i mercantils de les societats.
25 març 2020

9-14 h

€ 150

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

Gestió i planificació de projectes

€ 325

(20 hores)

L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per gestionar
projectes, tant des de la perspectiva de l’equip de treball
com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles
de gestió d’equips i recursos, disseny, planificació i execució d’un projecte.
5-12-19-26 juny 2020

9-14 h

€ 410

GARRAF
Gestió eficient d’arxiu i classificació
de documents

(8 hores)

Fixem les bases per a fomentar unes bones pràctiques de
gestió documental i d’arxiu que suposin una millora dins
l’empresa.
21-28 maig 2020

9-13 h

€ 205

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.
5-12-19 febrer 2020

9-14 h

Excel iniciació

€ 205

(10 hores)

T’iniciaràs en el programa Excel i coneixeràs el seu potencial per aplicar a la teva feina.
9-14 h

€ 165

Excel per a experts: domina les
macros

(15 hores)

20-27 maig 2020

Les macros són útils per automatitzar accions molt repetitives. En el curs perfeccionaràs i conèixeràs totes les
possibilitats que dóna aquest programa informàtic per elaborar les macros i millorar la teva productivitat.
4-11-18 març 2020

9-14 h

€ 215

NOU

Personal i RH
GARRAF
Retribucions variables

(8 hores)

Trobaràs les eines per implantar i crear sistemes
d’incentivació que impacten positivament en els resultats
de l’empresa, rendibles, orientats als resultats, i vinculats
a la direcció d’objectius i aprendràs a conèixer i considerar les diferents formes de retribució (bonus, comissions,
primes, retribució a llarg termini, etc.).
18-25 febrer 2020

€ 205

9-13 h

Qualitat, prevenció i medi ambient
ALT PENEDÈS
Sistema 5’s d’ordre i neteja.
La millora de l’entorn de treball

(6 hores)

Coneix la metodologia de les 5’S, com a mètode estructurat per portar a terme una campanya d’ordre i neteja
a l’empresa que et permetrà millorar les condicions de
treball i de seguretat laboral.
1 abril 2020

9-15 h

€ 170

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
formacio@cambrabcn.org
902 448 448

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”

