PROGRAMACIÓ DE CURSOS 2016
PROMOCIÓ ECONÒMICA
ACTIVITATS FORMATIVES

-

10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica - 4 hores

Hi ha una gran quantitat de normatives que afecten al treball autònom. De tots els aspectes que regulen
aquestes lleis n’hi ha que poden passar desapercebuts i, si no es coneixen no poden arribar a gaudir-se o
a evitar-se. Amb aquesta sessió s’abordaran aquestes qüestions per a que la persona autònoma estigui
informada i sàpiga com actuar.

Dilluns 22 de febrer de 9:30 a 13:30h

-

Gratuït

Actualitat laboral: aprofita els avantatges de les darreres novetats laborals - 4 hores

Explicar quins són els principals canvis normatius en matèria laboral per poder gaudir de tots els
avantatges que permet la nova regulació i a la vegada revisar les fórmules contractuals actualment vigents

Divendres 11 de març de 9:30 a 13:30h

-

Gratuït

Com posar el preu als meus productes o serveis - 5 hores

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la
idea de negoci.

Dilluns 14 de març de 9:00 a 14:00

-

Gratuït

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci - 5 hores

Explicar com fer l’estudi de mercat de la idea de negoci per saber si és viable. Donar eines de fàcil
utilització per a les persones emprenedores.

Divendres 18 de març de 9:00 a 14:00

Gratuït

-

Com escollir els canals de recerca de feina més adients per al meu perfil – 4 hores

El curs pretén utilitzar i seleccionar els canals més potents per on circulen les ofertes de feina actualment.

Divendres 6 de maig de 9.30 a 13.30h Gratuït

-

Aprèn a transferir les teves competències a noves ocupacions – 16 hores

Servirà per conèixer les competències valorades en noves ocupacions i identificar i transferir les
competències que disposo que tenen valor en les noves ocupacions.

Els dies 17 -19- 24 i 26 de maig de 9:15 a 13:15h Gratuït

-

Fiscalitat per empresaris i emprenedors – 45 hores

L’objectiu del curs es poder donar nocions dels costos i tràmits per muntar una empresa, la fiscalitat de
l’empresari individual IRPF, enquadrament a la Seguretat Social, la fiscalitat indirecta l’IVA per a petits
empresaris.

Els dies 25, 27 i 30 de maig i 1, 3, 6, 8, 10, 13 de juny de 9:30 a 13:30 i 15 i 17 de juny de 9:00
a 13:30h



-

Preu total del curs: 90€
Bonificacions del curs segons (caldrà presentar documentació acreditativa):
o Empadronats a Vilanova del Camí: 45€
o Persones en situació d’atur: 67,50€
o Persones en situació d’atur i empadronats/des a Vilanova del Camí: 22,50€

Emprenedors +40 anys: perquè és un bon moment? – 6 hores

Esperonar a persones majors de 40 anys que estan pensant en emprendre una idea de negoci. Visualitzar
les competències clau per emprendre amb èxit.

Dilluns 19 i 26 de setembre de 9:30 a 12:30h Gratuït

-

Planificació estratègica en negocis petits- 8 hores

Conèixer les tècniques per planificar en diversos escenaris i per valorar els riscos que cada escenari ens
proposa per tal de prendre decisions adequades.

Dilluns 10 i 17 d’octubre de 9:30 a 13:30h Gratuït

-

“Jo ho puc aconseguir”, coach ocupacional – 12 hores

L’entorn laboral actual ha fet que les persones hagin perdut confiança en si mateixos i del seu valor com a
persones i professionals adquirir creences bloquejadores vers les possibilitats que tenen davant seu. El
curs vol ajudar a establir els objectius i ampliar la consciència i opcions d’oportunitats per aconseguir un
objectiu professional i/o personal.

Els dies 17-19 i 24 d’octubre i de 9:30 a 13:30h Gratuït

-

Tres jocs de rol per incrementar l’autoconfiança: Negociar amb proveïdors,
negociar finançament i entrevistar col·laboradors- 8 hores

Simulació de tres situacions habituals del dia a dia d’una persona empresària com són la negociació amb
proveïdors, la negociació bancària i la captació de col·laboradors. Aprendre a actuar davant els diferents
àmbits amb seguretat i confiança

Dilluns 7 i 14 de novembre de 9:30 a 13:30h Gratuït

PER MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
CENTRE D’INNOVACIÓ ANOIA
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
C/ DELS IMPRESSORS, 12 (POLÍGON RIERA DE CASTELLOLÍ)
938054411 (EXT. 5) peconomica@vilanovadelcami.cat

