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T3

FORMACIÓ CONTINUADA
T3.1 Comercial i màrqueting
T3.2 Comerç internacional
T3.3 Comerç-negoci
T3.4 Desenvolupament de competències
T3.5 Econòmica, financera i fiscal
T3.6 Gestió empresarial
T3.7 Noves tecnologies i informàtica
T3.8 Personal i RRHH
T3.9 Producció i logística
T3.10 Qualitat, prevenció i medi ambient

Cambra Barcelona
“doing business”
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FORMACIÓ A MIDA

T2

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL
Formació online

T3

FORMACIÓ CONTINUADA

T4

BONIFICACIÓ A LA FORMACIÓ

N3

FORMACIÓ D’EMPRESARIS 
I DIRECTIUS

Nota 
Cada curs va acompanyat de pictogrames 
que indiquen si el curs és presencial, online
i si disposa de bonificació.

-10 %
Soci Business

-10 %
Soci Bàsic

-10 %
Soci Bàsic

Curs presencial

Curs online

Curs bonificable



Per a les empreses que inscriuen els seus treballadors als nos-
tres cursos i volen aprofitar el crèdit de formació, la gestió de la 
bonificació és gratuïta per a aquell curs en concret.

Des de Cambra us informem de tot:

•	 Import a bonificar pel curs escollit

•	 Passos a seguir

•	 Requisits necessaris per poder bonificar la formació

•	 Com rebre aquesta bonificació

Si voleu gestionar el vostre crèdit formatiu directament a nivell 
individual i heu de formar al vostre personal, us facilitem un 
curs adaptat a les vostres necessitats.

 

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.

Cursos  

bonificables

Bonificació

Laura Dalmau

ldalmau@cambrabcn.org

902 448 448 (ext. 5354)

Informació
sobre bonificació

Cambra Barcelona
“doing business”



Administratiu: prepara’t per vendre (10 hores)
Et donarem les nocions necessàries perquè com administratiu, 
participis amb confiança i professionalitat en el procés comer-
cial de l’empresa.

 11 i 18 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  235 euros

Gestió telefònica: millora la imatge de  
l’empresa (10 hores)
Regles, tècniques, mètodes i procediments bàsics per desenvo-
lupar d’una manera adequada les tasques de recepció i emissió 
de trucades.

 1 i 8 d’octubre de 2014    De 9 a 14 h   €  225 euros

Negociació de condicions de venda: tancar  
comandes i defensar el marge (15 hores)
Troba les eines i l’estratègia per reforçar les teves tècniques 
de negociació comercial i defensar el teu preu de venda evitant 
l’excessiva pressió del client.

 27 de novembre i 4 i 11 de desembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  295 euros

Webs i xarxes socials amb ganxo:  
la redacció efectiva (8 hores)
Aprèn a redactar textos impactants i efectius per aconseguir que 
la vostra web, blog i xarxes socials (facebook, twitter i youtube) 
us ajudin a promocionar la vostra empresa.

 11 i 18 de desembre de 2014    De 9 a 13 h   €  175 euros

Administratius import-export, actualització  
i pràctiques de gestió (20 hores)
Actualitza els teus coneixements administratius de les opera-
cions de compra-venda internacional i repassa els nous aspec-
tes, documents, normativa i usos mitjançant casos pràctics reals.

 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  370 euros

Com negociar crèdits documentaris (6 hores)
Coneixeràs en profunditat els crèdits documentaris i podràs fer 
una bona negociació, tant amb els clients, com amb els proveï-
dors, com amb els bancs.

 3 de desembre de 2014    De 9 a 15 h   €  170 euros

T3.1 Comercial i màrqueting

T3.2 Comerç internacional



El comerç exterior en 50 documents (10 hores)
T’oferim una idea clara de tots els fluxos documentals expor-
tació/importació d’una mercaderia, tenint en compte l’ús i les 
funcions de cadascun dels agents que intervenen en l’operació 
respecte del document.

 31 d’octubre i 7 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  230 euros

Curs online (20 h): 

 Del 16 d’octubre al 21 de novembre de 2014   €  200 euros

Gestió aranzelària i duanera per al sector  
alimentari (10 hores)
Rebràs una idea real de com funcionen els processos duaners i 
la gestió dels impostos a origen i a destí pels productes d’aquest 
sector en concret, donant especial importància a la normativa 
que regeix els impostos a pagar i la gestió de la documentació 
duanera específica d’aquest sector.

 7 i 14 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  215 euros

Gestió de compres internacionals (10 hores)
Coneixeràs les claus per assolir l’èxit en les teves compres in-
ternacionals trobant l’estratègia de negociació més adient se-
gons el vostre procés de compra.

 20 i 27 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  195 euros

Operacions triangulars (6 hores)
La complexitat operativa i comercial de les operacions triangu-
lars genera la necessitat de manejar aspectes molt dispars que 
s’estudiaran durant el curs per tal de minimitzar els riscos co-
mercials i maximitzar els beneficis d’aquestes operacions.

 15 de desembre de 2014    De 9 a 15 h   €  185 euros

Taller de mapes mentals: Aprofita millor  
les teves capacitats mentals. Organitza,  
fes visibles i comunica les teves idees (6 hores)
Obté eines que t’ajudaran a desenvolupar les habilitats per 
crear i aprendre de forma eficaç.

 30 de setembre de 2014    De 9 a 14 h   €  180 euros

Transmet il·lusió al teu equip i augmenta  
el seu compromís (15 hores)
Desenvolupa i millora les teves capacitats de gestió i potencia 
les teves habilitats per treballar els punts febles del teu equip.

 12, 19 i 26 de setembre de 2014    De 9 a 14 h   €  310 euros

T3.4 Desenvolupament de competències



Anàlisi i interpretació estats financers (20 hores)
Dirigit a emprenedors, gerents de pimes, professionals lliures que 
vulguin tenir els coneixements necessaris per tal de poder contro-
lar les seves empreses des del punt de vista economicofinancer.

 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  340 euros

Tancament comptable i fiscal de l’exercici  
2014 (10 hores)
Repassarem els passos a seguir per realitzar un tancament 
comptable i fiscal del 2014.

 desembre de 2014    pendent   €  pendent

Gestionar una empresa del bé comú (6 hores)
Coneixerem una nova realitat de model de negoci basat en el bé 
comú i sabràs com una empresa sota aquests criteris pot generar 
molts beneficis per l’empresa, pels treballadors i per la societat.

 21 d’octubre de 2014    De 9 a 15 h   €  170 euros

El quadre comandament (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.

 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  305 euros

Gestió de projectes (20 hores)
Et proporcionem els coneixements necessaris per gestionar 
qualsevol tipus de projecte amb èxit, des del seu inici fins a la 
seva execució i tancament, donant una visió completa de tota la 
professió de Project Manager.

 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  395 euros

Eines avançades d’Excel 2007 (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.

 4, 11 i 18 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  185 euros

T3.5 Econòmica i financera

T3.6 Gestió empresarial

T3.7 Noves tecnologies i informàtica



Retribució dels socis i administradors (6 hores)
Aquest curs va dirigit a socis i administradors de societas mer-
cantils, directors financers i de recursos humans i a totes aque-
lles persones que voleu estar al dia sobre l’actualitat del trac-
tament legal de les retribucions de socis i administradors de 
societats mercantils.

 9 d’octubre de 2014    De 9 a 15 h   €  160 euros

Gestió de magatzems i estocs (15 hores)
Una bona gestió de magatzem és bàsica per al bon funcionament 
de moltes àrees de l’empresa i per la seva importància econòmi-
ca. En aquest curs treballarem segons diferents tipus de magat-
zems i aprendrem com optimitzar la gestió dels estocs tant des de 
l’aprovisionament i la gestió interna com des de la anàlisi econòmica.

 10 i 17 de desembre de 2014    De 9.30 a 13.30 h   

€  175 euros

Operador de calderes (50 hores)
Ets l’encarregat de vigilar, supervisar, conduir i mantenir qual-
sevol caldera? T’aportarem els coneixements necessaris per la 
seva bona conducció així com et posarem al dia de la Reglamen-
tació vigent aplicable.

 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 i 30 d’octubre i 3 de novembre de 

2014    De 15.30 a 19.40 h   €  770 euros

Curs de benestar animal (20 hores)
Formació sobre benestar animal per als productors i ramaders 
de porcí que permet obtenir l’acreditació que exigeix la norma-
tiva vigent.

 14, 21 i 25 d’octubre i 4 i 11 de novembre de 2014   

 De 17 a 21 h   €  195 euros

Curs homologat de control i prevenció  
de la legionel·la (25 hores)
Aconsegueix el certificat i l’homologació pel control i prevenció 
de la legionel·la per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Genera-
litat de Catalunya amb validesa a tot l’Estat Espanyol.

 19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  350 euros

T3.8 Personal i RRHH

T3.9 Producció i logística

T3.10 Qualitat, prevenció i medi ambient



Cambra Barcelona
“doing business”

Online

Delegació de la Cambra a Osona
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5

Edifici El Sucre

Vic

-10 % Soci Bàsic

On es fan els cursos

Promoció Club Cambra

Núria Costa 
Rosa Prat
vic@cambrabcn.org

902 448 448 (ext. 1038)

www.cambrabcn.org/formacio

Informació
i inscripcions


