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Millora Contínua

Comunicació i Màrqueting

Idiomes

FEBRER
- Introducció al SAP (24h)
- Tècniques Lean per a la millora de la productivitat (4h)
- Augmentant en Innovació: Metodologia i processos
DOON (8h)

FEBRER

MARÇ

MARÇ

FEBRER
- Communicating & negotiating in English a Win- Win Focus
(15h)
- Rus (40h)
- Xinés (40h)
- Idioma estranger als negocis (32h)

- Productivitat, gestió del temps i eficiència

- Com fer continguts per redes socials (12h)

empresarial (8h)

- Domina l'enviament massiu d'emails amb Mailchimp (4h)
- Crea i millora la imatge corporativa de la teva empresa
(4h)

- Twitter i Linkedin per a principiants (4h)
- Xarxes Socials per a Directius (6h)
- Google My Business: Tot sobre Google pel meu negoci (4h)
- Comunicació i Parlar en públic (15h)
ABRIL
- Xarxes visuals (8h)

Formació en diferents idiomes: anglès, alemany, francès, italià
i portuguès.

Habilitats i Gestió

Tècnics

FEBRER
- El lideratge d’equips virtuals: Com gestionar eficaçment
equips geogràficament deslocalitzats (6h)
- On s'amaga la tresoreria de l'empresa. Eines per una bona
planificació (6h)
- Com influir en la presa de decisions (Managing
Up&Across) (3h)

FEBRER

MARÇ
- Gestió del temps amb Outlook (6h)
- Com fixar preus de la manera correcta “Pricing eficaç”
(8h)
- Les 5 claus de l'entrevista d'avaluació de l'acompliment (8h)
- Gestió del temps amb Outlook (6h)
- Diagnòstic i gestió financera (6h)
- Equilibri financer versus finançament. Optimitzar les
diferents fonts de finançament (6h)
ABRIL
- Aprendre a generar estats emocionals per la resolució de
conflictes (6h)
- Millora el teu lideratge per a millorar el teu equip (12h)

- Introducció a la Impressió 3D
- Aire Condicionat (40h)
- Calefacció (40h)
- Energia Solar Tèrmica (20h)
- Energia Solar Fotovoltaica (20h)
- Tècniques de Soldadura. Inicial (40h)
- Tècniques de Soldadura. Avançat (40h)
- Tècniques de Soldadura per elèctrode (20h)
- Control Numèric CNC. Nivell I (40h)
- Control Numèric CNC. Nivell II (40h)
- Projecció i fabricació de motlles (40h)
- Disseny assistit per ordinador. AUTOCAD. Nivell inicial (30h)
- Disseny assistit per ordinador. AUTOCAD. Nivell avançat (30h)
- Electricitat per a mecànics. Nivell inicial (40h)
- Electricitat per a mecànics. Nivell avançat (40h)
- Autòmats Programables Simàtic S7. Nivell inicial

Eficiència energètica,
seguretat i reglaments
FEBRER
- Sistemes de Gestió Energètica i la seva Auditoria. Norma
ISO 50001: 2011 (14h)
- Curs bàsic d’Atmosferes Explosives (ATEX) (7h)
- Reglament de seguretat d’instal·lacions frigorífiques (12h)
- Sector Automoció. Requisits específics Grup Volkswagen
(7h)
- Auditor intern en sistemes de gestió segons la ISO 22716
o GMP 'S COSMÈTICS (14h)
- Auditor intern sistemes gestió de R + D + I. NORMA
UNE 166002: 2014 (14h)
MARÇ
- Curs avançat d’Atmosferes Explosives (ATEX)(7h)
- Auditor Intern Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en
el Treball segons la OHSAS 18001:2007 (18h)
- Auditor de processos segon el referencial vda. 6.3(v2010)
(18h)

- Autòmats Programables Simàtic S7. Nivell avançat (40h)
- Automatismes Pneumàtics. Nivell inicial (25h)
- Comunicacions Industrials: Bàsica i Profibusl (40h)
- Robòtica Programació Nivell inicial (25h)

Qualitat i Medi Ambient

- Les vendes en Internet. E-Commerce per a principiants 10h
(M)
FEBRER
- Claus per millorar la productivitat personal - 12h (A)
Millora el teu lideratge
a millorar
el teu equip
-- Responsabilitat
civil perper
danys
per productes
(7h) - 12h (A)

RRHH

Comerç Exterior

FEBRER

FEBRER
- Incoterms (6h)

- Gestió i Càlcul de la Petjada de Carboni (14h)

- Disposicions corporals i emocionals per resoldre conflictes (8h)

- Auditor Intern Sistemes Gestió Medi Ambiental, ISO

MARÇ

14001:2015 (20h)
- Auditor Intern Sistemes Gestió Responsabilitat Social SA
8000 (12h)

- El repte de retenir talent i motivar equips després de la crisi (3h)

- Modificacions substancials de les condicions de treball i altres
mesures de flexibilitat en l'empresa (8h)
- Factura Electrònica (3h)

MARÇ

- Gestió eficaç del canvi en l’organització (8h)

- Adaptació als requisits de la Norma ISO 9001:2015 (12h)

- Equilibri financer versus finançament. Optimitzar les diferents

- Adaptació als requisits de la Norma ISO 14001:2015 (12h)
- Auditor intern sistemes gestió qualitat segon ISO/TS
16949:2009 (21h)

fonts de finançament (6h)
- Com incrementar la implicació del teu equip (6h)
- Reclutament i Selecció (10h)

MARÇ
- Com començar a exportar (6h)
- Avals, garanties i crèdits documentaris (6h)

