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FORMACIÓ A MIDA
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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”



Noves tècniques d’acció comercial (20 hores)
Deixa enrera el que ja no funciona i posa en pràctica tot allò 
que et fa eficient a l’hora de vendre: assoleix el màxim volum de 
negoci amb el mínim ús de recursos i mitjans.

 27 d’octubre i 3, 10 i 17 de novembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  380 euros

Captació de nous clients: el venedor “marine”  
(15 hores)
Aprendràs com incrementar la rendibilitat de la teva empresa i 
fomentar la captació de nous clients.

 3, 10 i 17 de desembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  340 euros

Planificant els objectius de venda 2015:  
estratègia i desenvolupament (8 hores)
Et facilitarem les eines de planificació, seguiment, organització 
i execució de la tasca comercial per arribar als teus objectius 
de venda.

 18 de desembre de 2014    De 9 a 14 h i de 15 a 18 h   

€  180 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.

 21 i 28 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  225 euros

T3.1 Comercial i màrqueting

DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL



Estratègies per fer campanyes d’e-mailing  
efectives (8 hores)
L’email és un dels mitjans de comunicació amb els clients i po-
tencials clients més àgil, barat i efectiu. Però, cada dia rebem 
molts i molts emails i la majoria van directes a la paperera.  
Descobreix com preparar un emailing comercial efectiu per a la 
teva empresa.

 4 i 11 de novembre de 2014    De 9 a 13 h   €  180 euros

3 formes de guanyar clients amb poc  
pressupost (8 hores)
Descobreix totes les eines al teu abast per fer la tasca comercial 
d’una manera eficaç! Practicarem amb role-play i al llarg del 
curs es corregirà i/o construirà de manera individualitzada el 
material comercial propi.

 3 i 10 d’octubre de 2014    De 9 a 13 h   €  180 euros

Incoterms 2010 avançats. La negociació  
(6 hores)
Aprofundirem en la utilització correcta dels Incoterms i resol-
drem tots els interrogants en aquesta matèria.

 20 de novembre de 2014    De 9 a 15 h   €  170 euros

Gestió de transport marítim de contenidors  
(6 hores)
Coneixeràs amb profunditat la gestió del transport marítim de 
contenidors per tal de negociar correctament una operació in-
ternacional, reduint els costos i millorant la seguretat. Així ma-
teix,  obtindràs una visió transversal del comerç internacional, 
relacionant el transport marítim de contenidors amb operacions 
triangulars, formes de pagament i fiscalitat, entre d’altres.

 30 de setembre de 2014    De 9 a 15 h   €  170 euros

T3.2 Comerç internacional



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

 24 i 31 d’octubre i 7 i 14 de novembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  370 euros

Gestió del temps (12 hores)
Identifica el teu model d’organització i prén consciència de com 
ens relacionem amb el temps i quines eines tenim per gestio-
nar-lo i treure el màxim profit. Finalment s’elaborarà un P.A.P. 
(Pla d’Acció Professional).

 9 i 16 d’octubre de 2014    De 9 a 15 h   €  240 euros

Effective Negotiation Skills Workshop  
(15 hores)
In this workshop we will follow the effective Harvard approach to 
negotiating: key concepts and techniques will be discussed but 
first and foremost we will practice a lot with role plays in order to 
quickly apply the theory to your realworld situations.

 23 i 29 d’octubre i 6 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   

€  315 euros

El Nou rol dels ajudants o assistents de  
direcció (20 hores)
Es potenciaran competències com l’autonomia, la discreció, la 
capacitat de treball, el dinamisme, la  capacitat de resoldre con-
flictes i la coordinació de persones.

 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  485 euros

T3.4 Desenvolupament de competències



Comptabilitat general informatitzada.  
Iniciació (30 hores)
Inicia’t a la comptabilitat sense por, d’una manera fàcil, ente-
nedora i pràctica! Encara que no tinguis coneixements previs o 
siguin molt bàsics, al final del curs obriràs i tancaràs una comp-
tabilitat i entendràs tot el cicle comptable.

 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 i 12 de novembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  495 euros

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

 pendent    pendent   €  pendent

LEAN per empreses industrials (12 hores)
Coneixeràs la mentalitat Lean Management i faràs del Lean una 
eina útil per millorar el rendiment productiu en els processos 
interns, la qualitat en el producte i la motivació de tot l’equip.

 14, 21 i 28 d’octubre de 2014    De 9.30 a 14.30 h   

€  240 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.

 5, 12 i 19 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  305 euros

Idees i tècniques perquè els mitjans us  
facin cas (8 hores)
Aprèn a comunicar perquè les vostres activitats siguin notícia 
en el mitjans i com podeu transformar les notícies negatives 
en positives.

 13 i 20 d’octubre de 2014    De 9 a 13 h   €  175 euros

T3.6 Gestió empresarial

T3.5 Econòmica, financera i fiscal



Relacions laborals i noves tecnologies  
(15 hores)
Donar a conèixer i desenvolupar les habilitats necessàries per uti-
litzar de forma eficient les eines que les noves tecnologies posen a 
disposició de la gestió laboral, pel que fa a l’intervanvi d’informació 
i documents amb l’Administració. Conèixer el funcionament dels 
processos de reclutament i dominar les claus de la normativa de 
protecció de dades en relació a la plantilla de les empreses.

 2, 9 i 16 d’octubre de 2014    De 9 a 14 h   €  270 euros

Gestió laboral avançat (15 hores)
Aprofundirem en l’elaboració de contractes, nòmines i liquida-
cions a la Tresoreria de la Seguretat Social i coneixeràs quina és 
la incidència de la reforma laboral en aquesta matèria.

 25 de novembre i 2 i 9 de desembre de 2014   

 De 9 a 14 h   €  250 euros

Retribucions variables (8 hores)
Trobaràs les eines per implantar i crear sistemes d’incentivació 
que impacten positivament en els resultats de l’empresa, rendi-
bles, orientats als resultats, i vinculats a la direcció d’objectius 
i aprendràs a conèixer i considerar les diferents formes de re-
tribució (bonus, comissions, primes, retribució a llarg termini, 
etc.).

 11 i 18 de novembre de 2014    De 9 a 13 h   €  195 euros

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 la-
boral.

 13 de novembre de 2014    De 9 a 15 h   €  162 euros

Curs online (20 h): 

 Del 28 d’octubre al 28 de novembre de 2014   €  90 euros

T3.10 Qualitat, prevenció i medi ambient

T3.8 Personal i RRHH



Administratiu: prepara’t per vendre  
(10 hores)
Et donarem les nocions necessàries perquè participis amb con-
fiança i professionalitat en el procés comercial de la teva em-
presa.

 16 I 23 d’octubre de 2014    De 9 a 14 h   €  235 euros

Estratègies avançades per fer campanyes  
d’e-mailing efectives (8 hores)
Triaràs des de zero una campanyes d’emailing a i aprendràs a 
depurar i gestionar les BB.DD i interpretar reports, per perfec-
cionar l’estratègia.

 29 de setembre i 6 d’octubre de 2014    De 9 a 13 h   

€  180 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 i els bancs.

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

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.

 19 i 26 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

T3.2 Comerç internacional

T3.1 Comercial i màrqueting

ANTENA MOLLET



Despatx i gestió duanera. Processos  
telemàtics (15 hores)
Exposarem una visió concreta del procés duaner, analitzant els 
fluxos i en concret tot el procés de despatx així com les eines 
telemàtiques útils per al desenvolupament del propi despatx.

 21 i 28 d’octubre i 4 de novembrede 2014    De 9 a 14 h   

€  295 euros

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

 24 de novembre de 2014    De 9 a 14 h   €  185 euros

Eines per potenciar el lideratge dels  
comandaments intermedis (12 hores)
Tens un equip de persones al teu càrrec? Treballarem les eines 
per ser capaços de reconèixer què passa als equips i quin trac-
tament és el més adequat per aconseguir el millor dels nostres 
col·laboradors.

 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre de 2014    De 9 a 13 h   

€  375 euros

Fiscalitat bàsica per petites empreses  
i autònoms (6 hores)
Curs pràctic de fiscalitat adreçat a responsables i professionals 
del departament de comptabilitat, així com a totes aquelles per-
sones que tenen com a funció realitzar la gestió comptable i fis-
cal de l’activitat.

 5 de novembre de 2014    De 9 a 15 h   €  160 euros

T3.4 Desenvolupament de competències

T3.5 Econòmica, financera i fiscal



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.

 22 i 29 de setembre i 7 d’octubre de 2014    De 9 a 14 h   

€  185 euros

Logística i distribució (8 hores)
La logística ens permet donar el suport necessari a les opera-
cions de l’empresa i oferir un bon servei d’atenció al client, a 
la vegada que suposa un cost econòmic que s’ha d’optimitzar. 
Coneix a la pràctica les seves problemàtiques més comunes i 
les estratègies per afrontar-les amb èxit.

 9 i 15 d’octubre de 2014    De 9.30 a 14.30 h   

€  180 euros

T3.9 Producció i logística

T3.7 Noves tecnologies i informàtica



Cambra Barcelona
“doing business”

Online

Delegació de la Cambra al Vallès Oriental
Can Muntanyola. Camí del Mig, 22

Granollers

Antena Mollet
Comte d’Urgell, 26. Masia Can Lledó

Mollet del Vallès

On es fan els cursos

-10 % Soci Bàsic

Promoció Club Cambra

Anna Campasol 
Eva Rovira
Rosa Maria Canals (Mollet)
granollers@cambrabcn.org
mollet@cambrabcn.org

902 448 448 (ext. 1033)
902 448 448 (ext. 1028) (Mollet)

www.cambrabcn.org/formacio

Informació
i inscripcions


