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Us presentem un servei integral de 

formació que s’adapta a les necessitats 

particulars de cada empresa. Per dur-

ho a terme disposem de les següents 

modalitats formatives: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMACIÓ PRESENCIAL:  

 A partir d’un grup mínim i homogeni 

d’alumnes, podem impartir la formació  

a les nostres instal·lacions 

homologades i amb tot tipus de 

material i mitjans didàctics, o a les 

vostres instal·lacions, sense 

desplaçaments per als vostres 

treballadors. 

 

 FORMACIÓ A DISTÀNCIA:  

S’adapta a la disponibilitat de 

l’empresa,  de l’alumne i el seu nivell 

de coneixements. Compta amb un 

excel·lent i complert material didàctic, 

elaborat per els nostres professionals, 

així com d’un sistema de tutories 

telefòniques i/o via correu electrònic, 

segons les possibilitats de cadascun.   
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                       HORES               HORES 

CURSOS     PRESENCIALS     DISTÀNCIA 

 

 

Acostant el treballador a l’empresa ................................................. 30 

Coaching: entrenament personal per a l’èxit en el treball .............. 25 

Comunicació efectiva ........................................................................ 20 

Control de qualitat (normes ISO) ...................................................... 40 

Direcció i desenvolupament d’equips de treball .............................. 20 

Els beneficis del ioga i el pilates en els treballadors....................... 30   Nou!  

Empowerment: motivació i lideratge................................................ 40 .............. 60 Nou! 

Gestió de queixes i reclamacions ..................................................... 20 

Gestió del rendiment ......................................................................... 20 

Gestió del temps ................................................................................ 20 .............. 30 

Habilitats directives .......................................................................... 20 .............. 30 Nou! 

Introducció a la  PNL ......................................................................... 20 

La gestió del conflicte ....................................................................... 20 

La prevenció de l’estrès .................................................................... 20 .............. 30  

Mediació i negociació ........................................................................ 20 

Musicoteràpia i artteràpia ................................................................. 20 

Prevenció de riscos laborals ............................................................. 40 

Relaxació, kinessologia i rissoteràpia .............................................. 20 

Servei de qualitat i atenció al client .................................................. 20 

Tècniques de selecció de personal ................................................... 20 

Tècniques de venda ........................................................................... 40 

 

Necessiteu un altre tipus de curs?  CENTRES D’ESTUDIS FORMA-T dissenya cursos a 
mida, també bonificables a través de la Seguretat Social. 

ÍNDEX DE 

CURSOS 
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CONTINGUTS 

 El coneixement interdisciplinari del conflicte i 

les seves implicacions. Eines per trobar 

solucions creatives.  

 Promoció en el desenvolupament de tècniques 

d'intervenció en els diferents àmbits dels 

conflictes.  

 Capacitació per treballar amb enginy els 

elements de la comunicació, bàsics en tots els 

conflictes.  

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Les accions positives i les accions. 

       negatives. Quines ens acosten a l'èxit?  

 La comunicació. 

 Els aspectes fonamentals de les relacions, i 

la seva gestió. 

 Equips: Amb qui treballo? Com puc ser més 

eficaç i assertiu? 

 Estratègies per a la col·laboració, la 

preparació, el diàleg, la proposta i l’acord. 

 Actituds en la relació interpersonal, i 

barreres a superar. 

 

 

 

25 

hores 

30 

hores 

COACHING: 

ENTRENAMENT 

PERSONAL PER 

A L’ÈXIT EN 

TREBALL  

 

ACOSTANT EL 

TREBALLADOR A 

L’EMPRESA 

 

DESTINATARIS  

Directius, caps, tècnics i 

operaris. En l'heterogeneïtat del 

grup, hi ha la major riquesa i 

possibilitat d'aprenentatge per a 

la col·laboració.  

 

 

DESTINATARIS  

Tot tipus de professionals.  Per a 

tothom és indispensable saber 

crear climes que afavoreixin el 

diàleg, i potenciïn la comunicació 

orientada a un millor rendiment. 

En aquest curs aprendrem a 

identificar el què i el com de 

l’èxit en les relacions. 
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CONTINGUTS 

 La comunicació: què és i què suposa. 

 Anàlisi dels elements de la comunicació. 

 Els tipus de comunicació: verbal, no verbal 

i paraverbal. 

 Els estils de comunicació: agressiu, passiu 

i assertiu. 

 Barreres en la comunicació. 

 Escolta activa 

 Anàlisi de la gesticulació i posició del cos 

 

 

CONTINGUTS 

 Introducció a la qualitat. 

 Gestió de la qualitat. 

 Documentació del sistema de qualitat. 

 Auditories. 

 Certificació i acreditació. 

 Eines bàsiques i avançades de la qualitat. 

 Estadística aplicada a la qualitat. 

 Millora contínua i excel·lència empresarial 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Què és un equip de treball?  Què significa 

treballar en equip? 

 La creació d’un equip de treball.   

 El desenvolupament d’ un equip de treball.  

 Cooperem o competim?  

 Equip de treball  ≠  Grup de treball. 

 Casos pràctics. 

COMUNICACIÓ 

EFECTIVA 

CONTROL DE 

QUALITAT 

(NORMES ISO) 

40 

hores 

DIRECCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

D’EQUIPS DE 

TREBALL 

20 

hores 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que tinguin interès en millorar la 

comunicació. 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a 

professionals que porten 

processos d’implantació de 

sistemes de qualitat en 

l’empresa. 

 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a tot tipus de 

professionals i especialment als 

que vulguin millorar el treball 

del seu equip en l’empresa. 

 

 

 



    

CURSOS D’HABILITATS PERSONALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Les sessions: Escalfament, respiració,  

moviments, postures i relaxació. 

 Beneficis a nivell emocional:  donen equilibri i milloren 

 l’autoconfiança, l’ànim, el bon humor i la pau interior.  

 Beneficis a nivell mental: milloren l’atenció, la concentració, la memòria, la 

intuïció, la comunicació i donen lucidesa de pensament. 

 Beneficis a nivell físic: relaxen tensions musculars, estiren lligaments,  

enforteixen la musculatura, alliberen la columna vertebral, augmenten 

l’agilitat i la flexibilitat. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Què significa treballar sota l’enfocament 

de l’Empowerment. 

 El talent i les habilitats. 

 El desenvolupament de les competències 

professionals dels col·laboradors. 

 Davant la gestió del canvi. 

 Del poder a l’empresa. 

 Els estils de lideratge. 

 Com dirigir i motivar el personal. 

 El nostre estil personal de gestió. 

 

 

 

40 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que desitgin implantar en la seva 

empresa el sistema de 

Empowerment. 

 

 

 

 

EMPOWERMENT: 

MOTIVACIÓ I 

LIDERATGE 

30 

hores ELS BENEFICIS 

DEL IOGA I DEL 

PILATES EN ELS 

TREBALLADORS 
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CONTINGUTS 

 La qualitat en l’atenció al client. 

 Anàlisi del grau d’acompliment dels  

compromisos i satisfacció dels usuaris. 

 Accions correctores i preventives en el procés de qualitat. 

 La comunicació com a clau, en la gestió de  

queixes i reclamacions. 

 Tècniques de comunicació persuasiva en 

“contacte telefònic” i “cara a cara”. 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Coneixent l’empresa. Els treballadors i les 

seves particularitats. 

 El lloc de treball i la identificació, 

descripció, requisits i funcions. 

 Selecció de personal: elaboració d’un 

perfil,  preselecció, entrevistes i tipus. 

 El pla d’acollida i els seus elements. La 

formació:disseny, implantació i avaluació. 

 Promoció interna, retribució, avaluació i 

motivació dels treballadors. 

 

 

 

20 

hores GESTIÓ DE 

QUEIXES I 

RECLAMACIONS 

20 

hores GESTIÓ DEL 

RENDIMENT 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin establir un sistema 

organitzatiu dels recursos 

humans de l’empresa, per 

augmentar la seva eficiència i 
productivitat. 

 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin aprendre a resoldre 

situacions motivades per queixes 

i reclamacions dels clients 
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CONTINGUTS 

 

 Context, finalitat i percepció personal de la 

gestió del temps. Mètodes ineficaços. 

 Planificació de les tasques i definició dels 

objectius de treball. 

 L’agenda: gestió, tasques, delegació... 

 La informació: fonts i processament.  

 La gestió del temps: hàbits per ser efectiu, 

aprendre a dir NO.  

 Gestió de reunions 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Competències per a la gestió de persones. 

 Desenvolupament d’aquestes competències:   

lideratge,  comunicació, assertivitat, coaching,  

motivació, orientació per resoldre problemes,  

delegació de responsabilitats. 

 Funcions del desenvolupador de persones 

 Gestió integral per competències: definició,  

identificació i models de gestió  

 Plans de comunicació interna 

 

 

 

 

GESTIÓ DEL 

TEMPS 

HABILITATS 

DIRECTIVES 

20 

hores 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin millorar la gestió del 

temps.  

 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que estiguin desenvolupant 

tasques directives. 

 

 

 



    

CURSOS D’HABILITATS PERSONALS 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Què significa programació neuro-

lingüística. 

 Identificació de la construcció que fa cada 

persona de la realitat. 

 L’observació fina sense interpretació. 

 Sincronització verbal, no verbal i 

paraverbal. 

 La visualització, imatges mentals. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La preparació de la informació i 

clarificació d’objectius. 

 Anàlisi de la situació prèvia a la iniciativa 

 Formulació d’objectius, estratègies i 

mobilització de recursos. 

 Pràctiques vivencials, avaluació i com 

donar reconeixement? 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La planificació del treball: identificació  

d’obstacles. 

 La gestió del temps. 

 Organització de l’entorn laboral. 

 Factors estressants: el treball, l’àmbit 

 institucional i els professionals. 

 L’esgotament professional. 

 

 LA PREVENCIÓ 

DE L’ESTRÈS 

20 

hores 

INTRODUCCIÓ A 

LA PNL 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs va destinat a persones 

que vulguin millorar la seva 

capacitat de comunicació 

mitjançant tècniques de 

programació neurolingüística. 

 

 

 
20 

hores LA GESTIÓ DEL 

CONFLICTE 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a tot tipus de 

professionals. 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin adquirir eines per 

resoldre conflictes 
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CONTINGUTS 

 Anàlisi de les formes de comunicació 

professionals, quins són els errors? 

 Aprenentatge de tècniques de mediació i 

negociació per a l'entorn laboral. 

 Aprenentatge de tècniques de treball amb 

la diferència. 

 Aprenentatge del concepte de conflicte 

des de la perspectiva de la mediació i de la 

negociació.  

 Accions positives i accions negatives, 

revalorització i reconeixement. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 Què és l’Artteràpia? Què és la 

Musicoterapia?  

 Els seus orígens i àmbits d’aplicació 

 Notícies i experiències d’artteràpia i de 

musicoterapia  

 Com es treballa: les consignes, la relació 

entre terapeuta i pacient o alumne i 

educador, i la no interpretació. 

 Com s’han de preparar les sessions 

 Com tancar una sessió 

 

MEDIACIÓ I 

NEGOCIACIÓ 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin adquirir estratègies 

per potenciar l’arribada a acords. 

 

 

 

MUSICOTERÀPIA I 

ARTTERÀPIA 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que porten a terme programes 

de dinamització. 
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CONTINGUTS 

 Conceptes bàsics de seguretat i salut en 

el treball. 

 Riscos lligats a condicions de seguretat. 

 Riscos lligats al medi ambient de treball. 

 Càrrega de treball, fatiga i insatisfacció. 

 Sistemes de control de riscos, protecció. 

 Plans d’emergència i evacuació. 

 El control de la salut dels treballadors. 

 Organismes públics relacionats. 

 Gestió, organització i documentació. 

 Avaluació inicial de riscos. 

 Com realitzar els primers auxilis. 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 La relaxació. Bases fisiològiques de les 

tècniques de relaxació. 

 Tècniques de respiració. 

 Tècniques de relaxació i visualització. 

 Tècniques de concentració i meditació. 

 La Kinessologia: La ciència del moviment.  

 Avaluació del test muscular neurològic.  

 Millora de la postura corporal. 

 La rissoteràpia: El sentit de l’humor.  

 El riure i les endorfines. 

 

 
 
 

PREVENCIÓ 

DE RISCOS 

LABORALS 

40 

hores 

RELAXACIÓ , 

KINESSOLOGIA I 

RISSOTERÀPIA 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin desenvolupar les 

funcions de nivell bàsic de 

prevenció de riscos. 

 

 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que porten a terme programes 

de promoció de la salut. 
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CONTINGUTS 

 El servei d’atenció al client. 

 La qualitat a través dels indicadors. 

 El decàleg en l’atenció al client. 

 Atenció al client: expectatives del client. 

 L’empresa i el servei orientat al client. 

 Tipologia de clients. 

 Cost i repercussions de l’atenció al client. 

 La fidelització dels clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS 

 El lloc de treball: identificació, requisits,  

descripció de tasques, ... 

 El·laboració d’un perfil tècnic i psicològic 

 Captació i preselecció de candidatures. 

 Entrevistes amb els candidats  

 Tipus d’entrevistes 

 El pla d’acollida per als nous treballadors 

 

 

TÈCNIQUES DE 

SELECCIÓ DE 

PERSONAL 

20 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin aprendre les 

tècniques i eines necessàries per 

al procés de selecció de 
personal: entrevistes, enquestes, 

dinàmiques, ... 

 

 

 

20 

Hores 
SERVEI DE 

QUALITAT I 

D’ATENCIÓ AL 

CLIENT 

 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que vulguin desenvolupar les 

funcions de nivell bàsic de 

prevenció de riscos generals. 
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 CONTINGUTS 

 Empresa i màrqueting 

 Anàlisi de mercat 

 El departament comercial i la 

seva organització 

 Activitats i funcions del venedor 

 Potenciar les vendes 

 Mètodes de control de vendes 

 Direcció de l’equip comercial 

 La negociació amb el client 

 

 

LES 10 PASSES DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA I GRATUÏTA 

AMB CENTRES D’ESTUDIS FORMA-T.  

 

1.- El nostre centre us assessora sobre la formació bonificada i els seus 

procediments. 

2.- El nostre centre us informa  de la quota de formació que pertany a la vostra 

empresa i del crèdit disponible per invertir en accions formatives. 

3.- El nostre centre us ofereix una àmplia oferta formativa i/o us dissenya el 

curs que més s’adapti a les necessitats de la vostra  empresa. 

4.- L’empresa decideix el pla formatiu a  realitzar i s’estableixen els terminis 

d’execució, treballadors participants, ... 

5.- El nostre centre us gestiona tota la documentació necessària: la 

conformitat del representat legal dels treballadors, les inscripcions 

d’alumnes, ... 

6.- Els treballadors fan els cursos amb total garantia de qualitat (ISO 9001) 

7.- En finalitzar el curs els treballadors reben el diploma acreditatiu 

8.- El nostre centre us emet una factura per l’import del curs 

9.- L’empresa fa el pagament de la factura al nostre centre 

10.- L’empresa es dedueix el preu del curs de l’import  a pagar en els TC1 en 

el mes acordat. 

TÈCNIQUES 

DE VENDA 

40 

hores 

DESTINATARIS  

El curs s’adreça a professionals 

que treballin en el departament 

comercial, i vulguin aprofundir 

en tècniques i eines útils durant 

el procés de negociació. 
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LA NOVA LLEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER A EMPRESES 

L’1 de gener de 2004 va entrar en vigor el nou Sistema de Formació Professional 

Contínua, regulat pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març de 2007 i desenvolupat 

per l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol de 2007. Segons aquest sistema, els cursos 

oferts en el nostre catàleg i els dissenyats a mida, són susceptibles de bonificació, és 

a dir, que les empreses que desenvolupen accions formatives per als seus 

treballadors es poden deduir una quantitat de les liquidacions a la Seguretat Social, 

en concepte de Quota de Formació Professional, en la quantia, forma i termini 

reglamentaris. 

QUINS TREBALLADORS PODEN BENEFICIAR-SE DE LA FORMACIÓ?  

 Els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses 

  Els treballadors d’entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels 

acords de formació en les Administracions Públiques. 

 Els treballadors fixes discontinus en períodes de no ocupació. 

 Els treballadors que accedeixen a situació d’atur quan es troben en període 

formatiu. 

 Els treballadors acollits a regulació de treball en els seus períodes de 

suspensió de treball per expedient autoritzat. 

 

QUINA QUOTA DE FORMACIÓ EM CORRESPON? 

El crèdit anual per formació que correspon a cada empresa, és la quantia ingressada 

per l’empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, 

multiplicada per el % de bonificació que estableix la Ley anual de Presupuestos 

Generales del Estado. 

 Empreses d’ 1 a 5 treballadors:  420 € per any 

 Empreses de 6 a 9 treballadors:  100% 

 Empreses de 10 a 49 treballadors:  75% 

 Empreses de 50 a 249 treballadors:  60% 

 Empreses de 250 treballadors o més:  50% 
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El cost total de la formació haurà d’estar cofinançat per les empreses, en funció del 

nombre de treballadors, mitjançant una aportació privada. El % d’aquesta aportació 

queda establert de la següent manera: 

 Empreses d’1 a 9 treballadors:  0% 

 Empreses de 10 a 49 treballadors:  10% 

 Empreses de 50 a 249 treballadors:  20% 

 Empreses de 250 treballadors o més:  40% 

 

Les xifres resultants són un dret de cada empresa, que si no s’inverteixen en 

la formació contínua dels treballadors, no es poden bonificar. Per tant destinar 

el cost anual del pagament de les cotitzacions de la SS en la formació dels 

treballadors és un benefici directe per a tots. 

 

Els recursos, que financen el subsistema de formació professional per a l'ocupació, 

procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la 

Seguretat Social, dels ajuts del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques 

establertes en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

 

SERSA SCCL és un punt d’informació CECAP i participa en el “Proyecto Promoción  y 

Difusión de la Formación Continua”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


