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Formació i coneixement

La formació és clau avui dia per qualsevol empresa i els avantatges
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que ofereix són múltiples. Cada dia són més les empreses que veuen la
formació del seu capital humà com una inversió que els aporta una millora
de competències i una fidelització dels clients interns. Una inversió que
esdevé i es consolida com una eina de competitivitat empresarial.
La Cambra de Comerç de Sabadell, propera a la realitat de les empreses
de la seva demarcació, i amb una clara voluntat de servei de qualitat, des
de la seva àrea de Formació, ofereix una amplíssima oferta de programes
i cursos formatius, de durades i temàtiques molt diverses i que es va
redefinint i actualitzant constantment. Amb aquest objectiu clar, ha anat
evolucionant fins a convertir-se en referent per a totes les empreses que
en són usuàries.

i

Consulteu-nos sobre les bonificacions a les que teniu dret
Us podem informar de la quantitat a bonificar per a cada un dels cursos d’aquest catàleg.
En alguns casos pot arribar a ser el 100%.
Tel. 937 451 259

Índex

CLUB CAMBRA SABADELL
El teu suport empresarial
El món empresarial canvia, nosaltres també

4

Soci Bàsic i Soci Preferent

5

PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ
Comercial i màrqueting
Màrqueting digital 7a edició

6

CURSOS FOCALITZATS
Els intercanvis intracomunitaris de mercaderies. IVA i Intrastat

7

Gestió administrativa del comerç internacional

8

Operacions triangulars

10

Comercial i màrqueting
Tècniques de negociació comercial

11

Fiscal i jurídica
Impost sobre la renda de les persones físiques: campanya renda 2016

12

Informàtica i TIC
MS Excel - Nivell II

13

Producció i logística
La metodologia de les 5s

14

La gestió dels estocs i dels magatzems

15

Qualitat, medi ambient i prevenció
Formació en sistemes de gestió ISO 9001:2015

16

Recursos humans
Selecció 2.0

17

Activitats formatives previstes pels mesos de maig, juny i juliol de 2017

18

3
Cambra de Comerç de Sabadell

Comerç internacional

CLUB CAMBRA SABADELL

El món empresarial canvia,
nosaltres també.
Club Cambra Sabadell,
un club d’avantatges
adaptats als nous temps
Et presentem el Club Cambra de Sabadell, un club pensat per oferir-te d’una
manera àgil, directa i amable el suport empresarial que pot necessitar la teva
empresa per millorar en competitivitat i defensar els teus interessos.
Oferim avantatges reals i pràctics, adaptats als nous temps, per afegir a l’atenció
propera i professional de la cambra un ampli ventall de serveis i descomptes
personalitzats, en funció de les teves necessitats concretes.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Presentem un club dinàmic, estructurat en dues pràctiques modalitats perquè
puguis començar a beneficiar-te ara mateix de tots els seus avantatges de
manera ràpida i senzilla. Suma’t ara al Club i beneficia’t des del primer dia de
tots els seus avantatges.

Àmbits en els que et donem suport
Defensa i impuls dels interessos empresarials
Informació i assessorament
Formació
Competitivitat
Projecció internacional

i

Descobreix tots els avantatges i descomptes actuals a www.clubcambrasabadell.com

Club Cambra Sabadell

_Soci Bàsic
Forma part d’un gran col·lectiu i aprofita les sinergies i la força de compartir
les mateixes inquietuds empresarials.
Preu Soci Bàsic: GRATUÏT

Només per ser soci del Club i de forma gratuïta, la teva empresa podrà
gaudir de:

Ser membre de ple dret de la Cambra de Comerç de Sabadell
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Aparèixer en el cens d’empreses
Accedir a jornades, conferències, trobades empresarials i gaudir d’avantatges en
cursos
Rebre les informacions d’interès per la teva empresa

_Soci Preferent
Gaudeix de tots els beneficis del soci bàsic i de descomptes i avantatges
exclusius en tots els nostres serveis.
Empreses 250 €/any. Autònoms 125 €/any. (IVA no inclòs)

Institucional

Internacionalització

Comerç i distribució comercial

Medi ambient

Consultoria per a l’empresa

Serveis generals per a l’empresa

Formació i coneixement

Urbanisme i transports

Innovació i competitivitat

Networking

De manera continuada t’anirem informant de las novetats i serveis que hi incorporem.

i

PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ

Comercial i màrqueting
Màrqueting digital 7a edició
Codi 03171807

Objectius:

Adquirir una visió generalista de tots els aspectes que s’han de tenir en compte per dissenyar la pròpia estratègia corporativa de màrqueting digital.

Metodologia:

Es treballaran casos, exercicis i simulacions per tal de fomentar al màxim la transferència
de coneixements a la realitat dels participants. Els participants hauran de portar el seu
propi ordinador portàtil per seguir les sessions amb tots els recursos possibles i poder
anar implementant el que es vagi explicant al llarg de les sessions.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell
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1. Introducció al màrqueting digital i a l’anàlisi de competidors online (5 h).
2. Creació de llocs web utilitzant Wordpress (20 h).
3. Tècniques per atraure visites al web i conversió de visites a clients. Fidelització en línia.
La promoció i la publicitat a Internet (25 h).
4. El comerç electrònic (5 h).
5. Eines 2.0 per a la promoció d’empreses (20 h).
6. Pla d’acció (5 h).

Professors:

Professors/consultors experts en màrqueting digital.

Certificat - Doble titulació:

La Cambra de Comerç de Sabadell i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
atorgaran el diploma de Curs d’Especialització i el Certificat d’Especialització Universitària
respectivament a tots aquells participants que assisteixin com a mínim a un 80% de les
sessions.A banda, els alumnes a que acreditin una formació universitària prèvia, podran
optar al títol d’Expert Universitari.
Amb la col·labotració de:

Durada: 80 hores
Dates: del 2 de març al 22 de juny de 2017
Horari: els dijous, de 9.15 a 14.15 h
Drets d’inscripció:
2.145 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
2.860 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
3.575 per a la resta de participants
Inclou accés al Campus Empresarial Virtual PLACES LIMITADES
Per a més informació vegeu el fullet específic d’aquest curs. Consulteu
el nostre web: www.cambrasabadell.org/cursmarquetingdigital

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

CURSOS FOCALITZATS

Comerç internacional
Els intercanvis intracomunitaris de mercaderies.
IVA i Intrastat
Codi 03170804

Objectius:
Té per objectiu familiaritzar els assistents amb la tramitació de l’Intrastat i de la documentació de liquidació de l’IVA en operacions intracomunitàries, així com assessorar-los en les
novetats legals que s’hagin pogut introduir a l’inici de l’any.

Temari:
Moviment de mercaderies intracomunitàries i extracomunitàries.
Condicions contractuals: pagaments, venciments, Incoterms, modalitats de la transacció.
Requisits formals.
Obligacions legals. Actualitat legal.
Documentació.
Declaració Intrastat.
Obligacions i responsabilitats.
Pràctiques.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Professors:

Lluís Sala. Agent de duanes i transitari internacional. Director de SyD Consolidation Center.
Durada:
6 hores
Data:
8 i 15 de març de 2017
Horari:
de 9.30 a 12.30 h
Drets d’inscripció:
81 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
108 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
135 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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CURSOS FOCALITZATS

Comerç internacional
Gestió administrativa del comerç internacional
Codi 03170808

Objectius:
Aquest curs ofereix una formació completa sobre l’operativa administrativa que cal dur
a terme dins un departament de comerç exterior, tot combinant la teoria amb la pràctica
i facilitant als alumnes uns coneixements amplis d’aquesta matèria. Està destinat tant a
aquelles persones que volen iniciar-se en el món del comerç internacional des de l’òptica
del dia a dia com a aquelles que, per raó d’haver-se incorporat a una nova empresa o bé
a un nou departament, necessiten poder dominar amb rapidesa l’operativa pròpia d’una
empresa activa dins un entorn internacional.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell
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• El comerç internacional. Introducció i conceptes previs
• Els documents usuals en el comerç internacional. Codificació
• Els INCOTERMS 2010
• Els intercanvis intracomunitaris. IVA i INTRASTAT
• L’exportació: concepte i règims comercials
• L’enviament de mostres
• Gestió de risc a l’exportació
• Transport Internacional
• La importació: règims comercials i l’origen de les mercaderies
• La importació: l’aranzel i altres mesures de política aranzelària
• Importació i exportació temporals
• Règim de Perfeccionament Actiu
• Règim de Perfeccionament Passiu i altres Règims
• Mitjans de pagament internacional (I) Xecs i transferències
• Mitjans de pagament internacional (II) Cobrances
• Finançament internacional
• Visita al port de Barcelona
• El crèdit Documentari-Teoria (I)
• El crèdit Documentari-Pràctica (II)
• Formes d’internacionalització de l’empresa
• Test global

CURSOS FOCALITZATS

Professors:

Anna Sallés. Advocada especialista en comerç internacional.
Joan Valls. Economista. Director de l’Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació de la
Cambra de Comerç de Sabadell.
Laura Rodríguez. Llicenciada en dret. Cap d’assessoria en comerç internacional de
la Cambra de Comerç de Sabadell.
Durada: 60 hores
Dates: del 21 de març a l’1 de juny de 2017
Horari: els dimarts i dijous, de 17 a 20 h
Drets d’inscripció:
660 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
880 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
1.100 per a la resta de participants
Inclou documentació i visita al Port de Barcelona
PLACES LIMITADES

Cambra de Comerç de Sabadell
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Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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CURSOS FOCALITZATS

Comerç internacional
Operacions triangulars
Codi 03170803

Objectius:

La complexitat operativa i comercial d’aquestes operacions comporta que les empreses tinguin la necessitat de dominar aspectes en diferents camps. L’assistent aprendrà
com funcionen els circuits documentals, els mitjans de pagament específics, el concepte
d’origen i la fiscalitat pròpia d’aquest tipus d’operacions... tot minimitzant els riscos comercials i maximitzant els beneficis d’aquest tipus d’exportacions / importacions.

Temari:

1. Concepte d’operació triangular.
• Què és i què no és una operació triangular.
• Utilització correcte dels Incoterms en operacions triangulades des dels diferents
intervinents.
• Transmissió d’orígens i la seva gestió documental.
2. Operacions triangulars al comerç intracomunitari.
Què passa quan es ven una mercaderia a un client d’un país intracomunitari, lliurant la
mateixa a una altra empresa d’un altre país intracomunitari.
3. Operacions triangulars a la importació.
Què passa quan compro a un proveïdor del país ‘A’ i la mercaderia m’arriba directament d’una altra empresa d’un país ‘B’.
4. Operacions triangulars a l’exportació.
Què passa quan li venc a un client d’un país ‘A’ i em diu que li enviï la mercaderia a una
altra empresa d’un país ‘B’.
5. Operacions triangulars. La figura de l’intermediari.
Jo compro i venc mercaderies en operacions triangulars, què haig de fer?
6. Casos singulars i exemples pràctics.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Metodologia:

S’alternaran les exposicions conceptuals amb la resolució de casos pràctics i simulacions i dinàmiques de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements.

Professor:

Albert Garcia. Formador i consultor especialista en comerç internacional. Autor del llibre
“Los 100 documentos del Comercio Exterior”.
Durada: 8 hores
Dates: 22 i 29 de març de 2017
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Drets d’inscripció:
105 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
140 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
175 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

i

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

CURSOS FOCALITZATS

Comercial i màrqueting
Tècniques de negociació comercial
Codi 03171806

Objectius:
Proporcionar als participants els coneixements més adients per desenvolupar les seves
habilitats comercials en l’àmbit de la negociació i de la persuasió.

Temari:

1. Els conceptes i models de negociació comercial.
2. Anàlisi de la situació del client:
• Informació
• Elements de pressió
• Objectius minimax
3. Estratègies de negociació comercial.
4. Fases de la reunió de negociació.
• Tàctiques negociadores
• Habilitats a desenvolupar
5. Acords, seguiment i gestió d’incompliments.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Nota: curs modular, integrat en el curs d’especialització Integral de vendes i habilitats
comercials.

Professora:

Maite Rico. Llicenciada en psicologia de les organitzacions i postgrau en economia i
direcció d’empreses. És professora en l’àrea de recursos humans i la gestió comercial en
programes d’escoles de negocis, universitats i altres institucions.
Durada: 25 hores
Dates: del 10 de març al 7 d’abril de 2017
Horari: els divendres, de 9.15 a 14.15 h
Drets d’inscripció:
459 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
612 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
765 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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CURSOS FOCALITZATS

Fiscal i jurídica
Impost sobre la renda de les persones físiques:
campanya renda 2016
Codi 03171402

Objectius:
Adquirir els coneixements necessaris per poder confeccionar les declaracions tributàries
de la renda.
El curs serà eminentment pràctic, tot i que s’impartiran les bases conceptuals necessàries per a la correcta aplicació dels exemples.

Temari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Principals modificacions de l’IRPF del 2016.
Comentari sobre els canvis pel 2017.
Les exempcions de l’impost.
Els rendiments del treball. La regulació de les rendes irregulars.
La normativa sobre els sistemes de previsió social; el règim transitori.
Els rendiments del capital. Els plans d’estalvi a llarg termini.
Els rendiments dels arrendaments. Criteris de la Direcció General de Tributs.
Les rendes d’activitats econòmiques. El règim d’estimació objectiva per mòduls.
Tributació de les Societats Civils. Les comunitats de béns.
La tributació de les plusvàlues. El règim transitori pels guanys de patrimoni de major
antiguitat.
11. Els beneficis fiscals que suposen un estalvi en la reducció de la base imposable.
12. El règim dels treballadors desplaçats.
13. Les deduccions vigents en l’impost.
14. L’obligació de declarar.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Professor:

Ángel González. Inspector d’Hisenda de l’Estat.
Durada: 16 hores
Dates: 25 i 27 d’abril i 2 i 4 de maig de 2017
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Drets d’inscripció:
276 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
368 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
460 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

i

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

CURSOS FOCALITZATS

Informàtica i TIC
MS Excel - Nivell II
Codi 03171702

Objectius:

Elaborar documents que realitzin càlculs complexos, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos.
Compartir la informació amb altres aplicacions: Word, Access.
Es requereix haver realitzat abans el curs Excel nivell I o bé tenir coneixements d’algun
full de càlcul per poder assolir l’objectiu del curs.

Temari:

1. Repàs general.
• Edició i formats de les cel·les. Introducció de fórmules i funcions
• Treballar amb múltiples fulls
• Formats condicionals
• Establir validacions per restringir l’entrada de valors
2. Característiques i eines especials.
• Crear i modificar escenaris. Resums i esquemes
• Analitzar les fórmules i les dependències
• Inserir objectes en els fulls: botons, figures, imatges, gràfics
• Crear i modificar vistes
3. Macros.
• Definir i executar macros. Macros relatives i absolutes
• Assignar macros a botons. Crear un llibre de macros. Modificar una macro
• Utilitzar controls de formularis: assignar macros
4. Bases de dades.
• Ordenar i filtrar una base de dades
• Crear llistes amb totals i subtotals. Taules dinàmiques
5. Enllaços i vincles.
• Vincular dades d’altres fitxers
• Enllaçar amb Word o Acces

Cambra de Comerç de Sabadell
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Professors:

Llicenciats/diplomats en informàtica, experts en formació informàtica a l’empresa.
Durada:
21 hores
Dates:
del 25 d’abril al 16 de maig de 2017
Horari:
els dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h
Drets d’inscripció:
252 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
336 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
420 per a la resta de participants
Inclou clau USB amb els continguts del curs PLACES LIMITADES
A fi que els alumnes puguin treure el màxim rendiment del curs, es disposarà d’un ordinador per a cada assistent,
i s’utilitzarà metodologia presencial i directa i la versió Office 2013
Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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CURSOS FOCALITZATS

Producció i logística
La metodologia de les 5s
Codi 03172501

Objectius:
Conèixer com la metodologia de les 5s, iniciada per la indústria japonesa, és el primer
pas al camí cap a la productivitat, la qualitat i la millora continua de les empreses.
Assolir un mètode estructurat per portar a terme una campanya d’ordre, neteja estandardització a l’empresa.

Temari:

1. El procés de les 5s. On podem utilitzar la metodologia de les 5s?
2. Objectius d’organització i estandardització.
3. Fases:
• Eliminar allò que és innecessari (Seiri)
• Endreçar (Seiton)
• Netejar (Seiso)
• Estandarditzar (Seiketsu)
• Respectar i mantenir (Shitsuke)
4. Aplicació del mètode.
5. Jocs de simulació.
6. Explicació de casos reals.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Professors:

Formadors especialitzats en la implantació de la metodologia, de la Cambra de Comerç
de Sabadell.
Durada: 4 hores
Data: 6 de març de 2017
Horari: de 16 a 20 h
Drets d’inscripció:
84 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
112 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
140 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

i

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

CURSOS FOCALITZATS

Producció i logística
La gestió dels estocs i dels magatzems
Codi 03172503

Objectius:
Analitzar els diferents sistemes de gestió d’estocs i ogranització de magatzems.
Desenvolupar la planificació de les necessitats de materials i accedir a les claus de la
localització dels magatzems.

Temari:

1. Com ajudar a la nostra tresoreria amb una gestió correcta dels estocs.
• Factors influents a l’hora de tenir estocs
• Tipologies d’estocs
• Gestió dels estocs
• Models de càlcul dels estocs: ‘MRP’
2. Com fer del nostre magatzem un centre de beneficis.
• Funcions i organització del magatzem
• Recursos i equipaments del magatzem
• Noves tecnologies a la gestió de magatzems

Cambra de Comerç de Sabadell
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Professors:

Formadors especialitzats de la Cambra de Comerç de Sabadell, amb ampli coneixement
sobre la implantació de cada una de les eines de gestió.
Durada: 8 hores
Dates: 14 i 16 de març de 2017
Horari: de 16 a 20 h
Drets d’inscripció:
144 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
192 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
240 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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CURSOS FOCALITZATS

Qualitat, medi ambient i prevenció
Formació en sistemes de gestió ISO 9001:2015
Codi 03171101

Objectius:

Oferir una formació sobre la norma ISO 9001:2015, la seva estructura documental, el
sistema de gestió i la sistemàtica que cal utilitzar per a l’adaptació del sistema actualment
implantat segons versió 2008 (ISO 9001).

Destinataris:
•
•

Responsables de qualitat i prevenció de riscos laborals.
Empreses que:
- dubten fer l’adaptació ara o més tard, respecte a la versió ISO 9001:2008.
- volen aprofitar el canvi de versió per millorar el sistema actual.

Temari:
•
•
•
•
•
•

Cambra de Comerç de Sabadell
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Principals canvis conceptuals de la nova versió 2015.
Anàlisi dels canvis.
Avantatges d’un sistema de gestió, dins l’ordre intern de treball.
Desmitificar l’efecte burocràcia.
La gestió del risc a la ISO 9001:2015. ISO 31000.
Desenvolupament pràctic de les noves versions per capítols.
Les organitzacions amb certificació ISO 9001:2008 tenen com a termini màxim fins al
setembre de 2018 per a realitzar la transició a les noves versions 2015

Professor:

Josep Mª Colell. Economista. Consultor associat de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Durada: 12 hores
Dates: 27 i 29 de març i 3 d’abril de 2017
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Drets d’inscripció:
198 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
264 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
330 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

i

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

CURSOS FOCALITZATS

Recursos humans
Selecció 2.0
Codi 03171901

Objectius:

Aquest curs pretén fer entendre als participants que...
• El Web 2.0 i 3.0 en el que estem vivint actualment ha accedit amb força (i per quedar-se) en el món dels RH i la selecció.
• Donar a conèixer al professional de la selecció l’interessant conjunt d’eines disponibles
totalment categoritzades.
• El candidat/treballador del futur ha nascut amb aquestes eines integrades (és l’anomenat “nadiu digital”) i, per tant, si el volem trobar, caldrà fer-ho per aquests “nous”
mitjans.
• La recerca del talent necessari per les empreses comença a passar per crear comunitat
i “seduir” al candidat.

Temari:

1. Introducció: del món 1.0 al 3.0, aplicat al món de la selecció.
2. Comencem a conèixer les eines: un esquema general per situar-nos.
3. Aprofundim: totes les eines disponibles vistes amb detall (xarxes socials i aplicacions
relacionades, xarxes professionals horitzontals i verticals, twitter, eines 2.0 complementàries, noves eines innovadores).
4. Veiem el que està per arribar: un cop d’ull a eines que semblen futuristes.

Cambra de Comerç de Sabadell
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Professora:

Rosaura Alastruey. Llicenciada en Ciències de la Informació (Publicitat i RRPP)
per la UAB i diplomada en Habilitats Directives per ESADE. A Silicon Valley va viure i
experimentar en primera persona el naixement de les estratègiques eines i disciplines
relacionades amb el màrqueting digital. És fundadora i directora de ProyectosTIC,
pionera iniciativa empresarial que basa tota la seva activitat en la difusió empresarial del
networking professional (BEN FET) i les eines del Web 2.0 i 3.0.
Durada: 5 hores
Data: 3 d’abril de 2017
Horari: de 9.30 a 14.30 h
Drets d’inscripció:
84 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
112 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
140 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

i

i

Activitats formatives previstes pels mesos
de maig, juny i juliol de 2017
Cursos focalitzats:
• Com negociar un crèdit documentari
• Com ser auditor de la teva pròpia empresa
• El telèfon, imatge de l’empresa
• Incoterms 2010
• Les “mostres”, com les hem d’enviar? Què identifica la duana?
• Liquidació de l’Impost sobre Societats
• Liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit
• Presentacions efectives en públic
• Tractament d’incidències en el transport internacional

Cursos gratuïts per a joves beneficiaris de Garantia Juvenil
• Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE)
Cambra de Comerç de Sabadell
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www.cambrasabadell.org
Formació a mida (CURSOS “IN COMPANY”)
A banda de la formació publicada en aquest programa, la Cambra de Comerç
de Sabadell ofereix una àmplia varietat de programes de formació a mida, adaptats a les necessitats de les empreses. Aquests programes es dissenyen i s’ajusten conjuntament entre la Cambra i l’empresa sol·licitant en funció de les seves
característiques i demandes particulars. Qualsevol dels cursos oferts en obert, pot ser
adaptat en format “in company”.
És una formació flexible i adaptable pel que fa a calendaris, horaris, continguts i lloc de
realització, doncs els cursos es poden realitzar a la pròpia empresa o a les aules de la
Cambra.

Inscripcions als cursos:
 er formalitzar una inscripció cal fer arribar la sol·licitud a
P
la Cambra, mitjançant el formulari que trobareu al nostre
web: www.cambrasabadell.org/inscripcions

Aules:
Av. de Francesc Macià, 35 · 08206 SABADELL

i

Suggeriments i opinions:
Amb la finalitat de millorar el nostre servei i la nostra oferta de formació, des de la Cambra
agraïm els vostres suggeriments i opinions que podeu adreçar a:
gerencia@cambrasabadell.org

Bonificacions a la Seguretat Social:
Segons la normativa sobre finançament de la formació continuada a les empreses, les
despeses de formació de les empreses són bonificables a través de les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social.

Demarcació o zona d’influència de
la Cambra de Comerç de Sabadell
• Badia del Vallès
• Barberà del Vallès
• Castellar del Vallès
• Cerdanyola del Vallès
• Montcada i Reixac
• Palau-solità i Plegamans
• Polinyà
• Ripollet
• Sabadell (Seu Cambra)
• Sant Quirze del Vallès
• Santa Perpètua de Mogoda
• Sentmenat

Castellar del Vallès

Sentmenat
Sant Quirze
del Vallès

Sabadell

Badia del Vallès
Cerdanyola
del Vallès

Barberà
del Vallès

Ripollet

Montcada i Reixac
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La Cambra es reserva el dret de cancel·lar qualsevol dels cursos si no s’arribés al mínim
d’assistents.
Les dades facilitades en aquest catàleg no tenen caràcter contractual ja que la seva funció
és merament informativa.

Polinyà

Santa Perpètua
de Mogoda

Palau-solità i
Plegamans

Pàrquing exclusiu
per als usuaris de
la Cambra
Des de la Cambra de
Comerç de Sabadell volem
facilitar-vos l’accés a les
nostres oficines centrals
posant a la vostra disposició
un servei de
pàrquing exclusiu gratuït.
Av. dels Paraires
(aparcament annexat a la Cambra)

www.clubcambrasabadell.com
soci@clubcambrasabadell.com
Inscripcions als cursos: Per formalitzar una inscripció cal fer arribar la sol·licitud a la Cambra,
mitjançant el formulari que trobareu al nostre web: www.cambrasabadell.org/inscripcions

Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell
Av. de Francesc Macià, 35. 08206 Sabadell / Apt. corr. 119
Tel. 937 451 259 • Fax 937 451 254
A/e: formacio@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

