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La Cambra del Baix Llobregat i la de l’Hospitalet presenten 

la nova oferta formativa del segon semestre del 2021 

• Ambdues corporacions celebren l’èxit de les dues darreres edicions les quals han 

permès formar a més de 1.000 alumnes amb els més de 100 cursos realitzats. 

 

• D’entre la programació d’enguany hi destaquen els cursos dedicats a millorar 

les habilitats en Excel, a aprofundir les tècniques de venda i a optimitzar els processos 

de logística, entre d’altres.   

 

Baix Llobregat, 7 de setembre de 2021.- Més de 35 cursos conformaran el nou catàleg formatiu 

per al curs 2021-2022 que un any més les Cambres de l’Hospitalet i el Baix Llobregat posaran a 

disposició del teixit empresarial de la comarca, així com també dels emprenedors/es 

i autònoms i autònomes del territori. D’entre tot el conjunt de cursos oferts hi destaquen els cursos 

dedicats a millorar les habilitats en Excel, a aprofundir les tècniques de venda i a optimitzar els 

processos de logística. D’aquesta forma, les Cambres seguiran un any més donant resposta a les 

principals preocupacions i demandes de les empreses de la zona.  

 

De fet, la posada en marxa d’aquesta nova edició ha servit també per fer balanç dels resultats assolits 

en matèria formativa per part d’ambdues Cambres al llarg d’aquests últims dos anys. En total, les 

corporacions territorials han format a 1.015 alumnes, gràcies als més de 100 cursos oferts en 

matèria de digitalització, comerç internacional, producció i logística, entre altres àmbits. 

Tanmateix, també s’ha posat de relleu els bons resultats assolits amb el programa “Formació a mida” 

amb la realització de més de 30 cursos dissenyats ad-hoc a les especificacions i necessitats de les 

empreses.  

 

D’aquesta forma, la Cambra del Baix Llobregat i la Cambra de L’Hospitalet, amb la voluntat de 

promoure l’activitat econòmica i empresarial, han refermat la seva intenció de donar suport a la gestió 

i direcció de les empreses dissenyant un ampli catàleg de cursos dirigit a satisfer les necessitats 

específiques actuals.    

 

Curs Àmbit Data inici 

Com negociar crèdits documentaris  Comerç internacional  20/09/2021 

Eines avançades d'Excel  Noves tecnologies i 
informàtica  

22/09/2021 

Administració i gestió del temps i l'estrès Desenvolupament de 
competències 

27/09/2021 

El feedback: una eina útil per l'empresa Personal i RR.HH 30/09/2021 

Màrqueting pràctic per a pimes. Nous 
Models, consells I eines 

Comercial i màrqueting  06/10/2021 

Mentalitat guanyadora. Lideratge de l’alt 
rendiment esportiu a l’empresa. 

Desenvolupament de 
competències   

08/10/2021 

Sessió Flash de vendes: vendre és humà  Comercial i màrqueting  08/10/2021 
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Lean Supply Chain  Producció i logística 14/10/2021 

Excel perfeccionament i dreceres de 
teclat 

Noves tecnologies i 
informàtica  

18/10/2021 

Incoterms 2020: la negociació Comerç internacional  26/10/2021 

Retribucions variables Personal i RR.HH 29/10/2021 

Nova normativa Intrastat 2022 – 
Operacions triangulars i compravendes 
interiors exemptes d’IVA  

Comerç internacional  03/11/2021 

La negociació comercial: defensa el teu 
marge 

Econòmica,  financera i fiscal 08/11/2021 

Assistents de direcció amb tasques 
presencials i teletreball 

Desenvolupament de 
competències   

12/11/2021 

Gestió de magatzems i estocs Producció i logística 12/11/2021 

PowerBi: Gestiona les dades  Noves tecnologies i 
informàtica  

16/11/2021 

L'atenció telefònica al servei del client  Gestió empresarial  24/11/2021 

Els costos en el transport de contenidors. Comerç internacional  29/11/2021 

Operacions triangulars: concepte i gestió  Comerç internacional  29/11/2021 

Eines de concentració i focalització 
(Mindfulness) 

Desenvolupament de 
competències   

02/12/2021 

Iniciació a l'excel Noves tecnologies i 
informàtica  

13/12/2021 

Captació de nous clients. El venedor 
"Marine"  

Comercial i màrqueting 14/12/2021 

Màster taules dinàmiques i Power Query Noves tecnologies i 
informàtica  

17/12/2021 

PowerBi. Nivell 2 Noves tecnologies i 
informàtica  

18/01/2022 

Administratius import-export, 
actualització i pràctiques de gestió  

Comerç internacional  27/01/2022 

Tancament comptable i fiscal de l'exercici 
anual 

Econòmica, financera i fiscal 01/12/2021  
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