
Programació 
de cursos  

Primer Trimestre 2017  
Formació Bonificable 

 
Consulta també la programació 

 online i subvencionada a: 
 

http://aeball.net/inf_cur.asp 
formacion@aeball.net 

Tècnics 

MAIG 

-NOVETAT Tecnologia del buit. (12h) 

JULIOL 

-NOVETAT Neumàtica i Electroneumàtica industrial. (20h)

 

ABRIL 

- Nou reglament d'equips a pressió. Directiva 97/23 CE i RD

2006/2008. (12h)  

MAIG 

- Curs bàsic d’atmosferes explosives (ATEX). (7h)  

- NOVETAT Nous   requisits   de   la   Nova   Norma   IATF 

16949:2016 i la seva integració amb la ISO 9001:2015. (14h) 

JUNY 

- Nou reglament de magatzem de productes químics APQ. 

(12h) 

- Auditor cap en sistemes de gestió energètica: ISO 50001: 

2011. (12h) 

Comunicació i Màrqueting 

MAIG 

-Wordpress bàsic per a empreses. (4h)

- -Com elaborar un catàleg. (3h)

-NOVETAT Navegació web i recerques efectives. (4h) 

-Com fer continguts efectius per a Xarxes Socials. (12h)

-Amplia la teva xarxa de contactes amb LinkedIn. (4h) 

-2ª EDICIÓ Comunicació escrita a l’empresa. (10h) 

JUNY 

-3ª EDICIÓ Comunicar-se de manera efectiva. (12h) 

F0-46-17 

Programació 
de cursos 

Segon Trimestre 2017 

RRHH 

ABRIL 

-4ªEDICIÓ Les obligacions legals de registre de jornada. La 

regulació del temps de treball. (4h) 

-Com motivar i comprometre a l'equip (5h)

MAIG 

-Lideratge en entorns de Millora Contínua. (18h)

 
Formació Bonificable 

 

Consulta també la programació 

 online i subvencionada a: 

http://aeball.net/inf_cur.asp 

Per a més informació i inscripcions: 

Cliqueu al nom del curs  

formacion@aeball.net 
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Qualitat i Medi Ambient 

ABRIL 

-NOVETAT Auditor intern sistema de gestió de la seguretat i salut 

en el treball segons la OHSAS 18001:2007. (20h) 

-NOVETAT Nou requisits norma VDA 6.3 (VERSIÓ 2016). (7h) 

-NOVETAT Auditor intern sistemes gestió de qualitat segons ISO / 

TS 16949: 2016 (21h) 

MAIG 

-NOVETAT Auditor intern sistemes gestió segons 9001: 2015 i ISO 

14001: 2015. (21h) 

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

-Auditor Intern Sistemes gestió Medi Ambiental, ISO 14001:2015. (20h)

-NOVETAT El Lideratge i Compromís de l'Alta Direcció segons la 

Norma ISO 9001: 2015. (7h) 

JUNY 

-Adaptació als requisits de la Norma ISO 14001:2015. (12h)

-NOVETAT Auditor Cap IRCA  Qualitat ISO 9001.(40h) 

 Comerç Exterior 
JUNY 

- Incoterms  (6h)  

- NOVETAT Les claus d’una bona negociació internacional. 

Com esdevenir un bon negociador internacional (4h) 

 

 

Habilitats i Gestió 

ABRIL 

-Eines i claus pràctiques sobre vendes i fidelització en entorns B2B.

(4h) 

-NOVETAT Dirigir equips i projectes en l’entorns VUCA (alta 

volatilitat i incertesa. (5h) 

MAIG 

-NOVETAT Descobreix les eines per gestionar amb èxit la 

tresoreria de la teva empresa. (8h) 

-NOVETAT Pla Estratègic a la PIME. (4h) 

-NOVETAT Gestió Financera i Negociació Bancària. (8h) 

-NOVETAT Introducció al MINDFULNESS empresarial: aprenent 

a gestionar l’estrès i a viure el moment present. (18h)

JUNY 

-NOVETAT Treure temps al temps: claus per ser més efectiu. 

(10h) 

Prevenció Riscos Laborals 

ABRIL 

-PRL 2º cicle M/C instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures

metàl·liques. (20h) 

-PRL 2º cicle M/C llauneria i instal·lacions de climatització. (20h)

-PRL 2º cicle M/C electricitat muntatge i manteniment d’instal·lacions

de AT i BT. (20h) 

-PRL 2º cicle P.E instal·lacions, reparacions. (6h)

-PRL 2º cicle P.E  llauneria  i instal·lacions. (6h)

-PRL 2º cicle P.E. electricitat. (6h)

Comerç exterior 

ABRIL 

-3ªEDICIÓ Incoterms. (6h) 

-Nou codi duaner. (5h)

MAIG 

-Gestió administrativa del Comerç Internacional: els documents. (18h)

-Licitacions Internacionals. (4h)

-Les 50 webs imprescindibles en Comerç Internacional. (8h)

JUNY 

-L’IVA en les operacions intracomunitàries. (4h)

Millora continua 

ABRIL 

-NOVETAT Qualitat en la font. Zero defectes.(12h)

MAIG 

-NOVETAT Taller 5S en producció i oficines. (8h) 

-NOVETAT Producció Cel·lular. (12h) 

Eficiència energètica, 
seguretat i reglaments 
ABRIL 

-Nou reglament d'equips a pressió. Directiva 97/23 CE i RD 

2006/2008. (12h)

MAIG 

-Nou reglament de magatzem de productes químics APQ. 

(12h)

-2ªEDICIÓ Curs bàsic d’atmosferes explosives (ATEX). (7h)  

-NOVETAT Nous   requisits   de   la   Nova   Norma   IATF 

16949:2016 i la seva integració amb la ISO 9001:2015. (14h) 
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