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ÀTIC AULA EMPRESARIAL pot organitzar-li qualsevol tipus de curs, en la modalitat
que ho desitgi adaptant-se a les necessitats de cada empresa i sector.
Dintre del nostre equip docent comptem amb professors, docents i formadors
experts en cadascuna de les matèries i les diferents famílies professionals.
Aquests cursos poden ser bonificats amb els crèdits de la Formació Contínua,
íntegrament o en part i, alhora, poden ser en qualsevol modalitat:
- Presencials
- Semipresencials
- A distancia
- Learning o videoaula
També realitzem formació in company: express , jornades i seminaris dins de la
formació empresarial, organitzacional d'entitats públiques o privades.

 Què és la FORMACIÓ CONTÍNUA?
La Formació Contínua és la formació pels treballadors de les empreses sense cap cost,
per al desenvolupament i reciclatge dels mateixos i adaptar-los a les necessitats de
l’empresa,
fent-la
més
forta
i
competitiva
al
mercat.

Aquesta formació és sense cost perquè és bonificable en les quotes de la Seguretat
Social una vegada realitzada la formació. Aquest model de Formació Contínua és
controlat per la Fundació Tripartida i regulat en el Reial decret 395/2007, on s'estableix
que totes les empreses del territori espanyol que cotitzin per la contingencia de
formació profesional, disposen d'un crèdit anual per finançar aquesta formació; aquest
import es calcula en funció del nombre de treballadors i de la quantia ingressada per
l'empresa en concepte de quota de Formació Professional durant l'any anterior.

Tenen dret tots els treballadors* d’empreses, sense influir el tipus de contracte
i / o les hores contractades.
* El que sí és obligatori és que l'empresa estigui al corrent en els pagaments a la
Seguretat Social i a l'Agència Tributària.

 De quin CRÈDIT disposo?
El crèdit per a la formació no és acumulable, per la qual cosa si no s'utilitza, es perd i és
asignat en funció de les cotitzacions en concepte de formació professional aportades
per l'empresa i la plantilla mitjana de la mateixa.

Com exemple, les empreses de nova creació o que tinguin entre 1 i 5 treballadors, se'ls
estableix un crèdit anual de formació per import igual a 420 €.

 Com es TRAMITA?
ÀTIC AULA EMPRESARIAL, com a Entitat Organitzadora s'encarrega de totes les
gestions necessàries per a tramitar la bonificació. Si desitja saber el seu crèdit
disponible empleni el formulari que trobará a la nostra pàgina web o remeti’ns-ho per
e-mail a: formacio@aticbc.com.

 Què ens DIFERENCIA?
Pla de Formació molt innovador.
Adequat a les necessitats actuals.
Inscripció oberta i cursos tot l'any.
Flexibilitat horària: Dies laborables i caps de setmana.
Formació a mida: Individual, en grup i particular.

 METODOLOGIA
Dins de la nostra experiència formativa contrastada, hem desglossat les hores a
cadascun dels cursos per poder aconseguir un resultat formatiu excel·lent. De tota
manera podem modificar-los en el nombre d'hores, ajustant-los al col·lectiu de
participants a qui vagi dirigit.
La nostra oferta formativa pot ampliar-se, bé a través de detectar una necessitat en
estudi previ , o bé per atendre una sol·licitud per part del contractant.

CATÀLEG DE CURSOS
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1 - Especialització en Direcció Empresarial i Organitzacional
1. Vull crear la meva empresa 12 h.

9. Control financer 12 h.

2. Pensament creatiu a l'empresa 16 h.

10. Càlcul de prestacions de la Seguretat
Social 30 h.

3. La idea de negoci i tràmits de constitució
per a l'empresa 10 h.

11. Prevenció de riscos laborals, nivell bàsic 30 h.

4. Gestió de pimes 20 h.

12. NetworkinG Empresarial 12h.

5. Management i estratègia d'empresa 12 h.

13. Eines especifiques per professionals
liberals i per a autònoms 20 h.

6. Direcció i gestió de la petita i mitjana
empresa 30 h.
7. Introducció al protocol i la seva aplicació a
l'empresa 16 h.
8. Contractació laboral 20 h.

14. L’empresa i la relació amb els seus
col·laboradors autònoms 12 h.
15. Claus per internacionalitzar una petita
empresa 12 h.

2 - Especialització Comercial i Vendes
1. Noves tècniques comercials pel comerç
tradicional 12 h.
2. Escaparatisme innovador i decoració
diferencial de botigues 18 h.
3. Pscicologia i tècniques de vende pels
comerços 12 h.
4. Tècniques de venda i formació de
venedors per a la empresa 20 h.
5. El desenvolupament de l’actitud de venda
en el equip 10 h.
6. Atenció al client i la seva fidelització 12 h.
7. Atenció al client i la venda telefònica 18 h.

8. Atenció al client amb valor afegit:
Superant les seves expectatives inials de qualitat
i servei 20 h.

3 - Especialització en Gestió i Negociació

1. La gestió eficient de la base de
proveïdors 12 h.
2. Com evitar impagaments i reduir riscos de
morositat comercial 10 h.
3. Gestió i reclamació d'impagats 10 h.
4. Gestió Telefónica d'impagats 10 h.
5. Tècniques efectives de negociació 10 h.
6. Tècniques precises de negociació i
resolució de conflictes 12 h.

4 - Especialització en Habilitats Directives
1. Habilitats directives 20 h.

9. Eines per a la millora de la qualitat 20 h.

2. Comunicació efectiva i el treball
en equip 20 h.

10. Tècniques i habilitats per despertar el talent
innovador 12 h.

3. Protocol·litzar procediments i mètodes de
treball 12 h.

11. Desenvolupament de competències per a
comandaments intermedis 20 h.

4. Resolució de conflictes 12 h.
5. Estratègies per gestionar relacions
interpersonals en l'àmbit laboral 10 h.
6. Com tancar una negociació 12 h.
7. L'empresa positiva: Cap a una mentalitat
proactiva 10 h.
8. Gestió del capital humà en situació de crisi
10 h.

5 - Especialització en Habilitats Personals
1. Tècniques d'expressió oral: parlar en
públic 15 h.
2. Com afrontar amb èxit la recerca de
feina 12 h.
3. Intel·ligència emocional i control de
l'estrès 12 h.
4. PNL programació neurolingüística 12 h.
5. Coaching basic l 20 h.
6. El coaching per aconseguir l'èxit
professional i personal 20h.
7. Marca persnal 2.0 12 h.
8. Lideratge i motivació 20 h.

9. Formador de formadors 20 h.

6 - Especialització en Màrqueting Integral

1. Màrqueting Internacional 12 h.
2. Comerç electrònic 16 h.
3. La gestió del Màrqueting On line 16 h.
4. La utilització de les xarxes socials per afegir
valor a l'empresa 20 h.

INSTAL-LACIONS
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 REQUISITS BÀSICS per bonificar la formació
- L'acció formativa ha de tenir una durada mínima de 6 h. (4 h. per accions transversals).
- Els participants de la formació han d'estar contractats pel Règim General.
- L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
- Màxim 8 hores de formació al dia.

- Màxim 25 participants per acció.
- Seguir els criteris i els procediments establerts per la normativa.

ÀTIC - AULA EMPRESARIAL
Direcció de Secretaria Acadèmica : Vanesa Vaquerizo Morcillo
Direcció i Coordinació de Docència : Jordi González Guillem

Per ampliar la informació i inscripció dirigir-se a:
Edifici Corporatiu ÀTIC
C/ Balançó i Boter 22, àtic, planta 2a
08302 Mataró (Barcelona)
Telèfon de contacte: 93 757 67 07
Fax: 93 798 38 71
formacio@aticbc.com

