PLA FORMATIU
CURSOS ONLINE

20
22

FORMACIÓ AULA VIRTUAL DEL GREMI
Aquí trobaràs la programació anual 2022 de tots els cursos del Gremi de
Reformes.
Aquest Pla Formatiu pretén donar resposta a les necessitats formatives
expressades pels Professionals Agremiats a l'enquesta que es va dur a terme al
passat mes de Desembre 2021. Més del 90% dels enquestats creuen que
milloraran les seves competències i adquiriran nous recursos i estratègies,
participant en accions formatives. Aquesta dada reflecteix la predisposició i
motivació dels Professionals de les Reformes cap a la formació.
Els cursos de gestió empresarial es realitzen amb la col·laboració de Pimec
Formació. I els cursos de temàtica tècnica els imparteix una arquitecta que
compta amb una llarga experiència com a formadora.
El format dels cursos aquest any es variat (virtual, presencial o mixt).
Quan es desenvolupa en format online es del tipus Aula Virtual de forma que el
formador i els alumnes es connecten via Zoom tots al mateix temps i permet un
diàleg actiu amb el formador per facilitar la resolució de dubtes. Cada curs
l'imparteix un formador amb contrastada experiència i especialitzat en
cadascuna de les matèries.
Reserva la teva plaça enviant un mail a:

serveisagremiats@cuinescat.es

www.cuinescat.es

RESUM ANUAL CURSOS
TÈCNIQUES DE VENDA I FORMACIÓ DE VENEDORS
Dates: 22 i 23 MARÇ 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h
FORMAT ONLINE (ZOOM)

DISSENY I PLANIFICACIÓ D'UNA CORRECTA
DISTRIBUCIÓ D'UN HABITATGE
Dates: 19 i 20 ABRIL 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h ATENCIÓ FORMAT PRESENCIAL!!!

DISSENY 3D: SKETCHUP
Dates: 17 i 19 MAIG 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h
FORMAT ONLINE (ZOOM)

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA ALS
CLIENTS AMB POWER POINT
Dates: 30 MAIG i 1 JUNY2022
Horari: 13.30-16.00 h
Total 5 hores en 2 sessions de 2.5 h. ATENCIÓ FORMAT MIXTE

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L'HABITATGE
Dates: 15 i 16 JUNY 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h FORMAT ONLINE (ZOOM)

COM GESTIONAR LES RECLAMACIONS DELS CLIENTS
Dates: 28 i 29 SETEMBRE 2022
Horari: 13.30-16.00 h
Total 5 hores en 2 sessions de 2,5h
FORMAT MIXTE (ON LINE o PRESENCIAL)

GESTIÓ EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS
AUTÒNOMS
Dates: 17 i 18 OCTUBRE 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h FORMAT ONLINE (ZOOM)
Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

RESUM ANUAL CURSOS
DIBUIXAR PLÀNOLS EN AUTOCAD. NIVELL INICIAL
Dates: 14, 15, 16 i 17 NOVEMBRE 2022
Horari: 13.30-16.00 h
Total 10 hores en 4 sessions de 3h
ATENCIÓ FORMAT PRESENCIAL!!!

MÀRQUETING
Dates: 23 i 24 NOVEMBRE 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h
FORMAT On line (ZOOM)

DETECCIÓ DE NECESSITATS DEL CLIENT I CREACIÓ
D'OPORTUNITATS DE VENDA EN LES REFORMES
Dates: 13 i 14 DESEMBRE 2022
Horari: 13.30-16.30 h
Total 6 hores en 2 sessions de 3h FORMAT MIXTE (ON LINE O PRESENCIAL)

Tècnic en Reformes d'Interiors
RECONEIXEMENT PROFESSIONAL CERTIFICAT

Certificat de competències professionals ISO IEC 17024
Dates: Inici 12 de setembre Fi: 16 Novembre 2022
Total 170 hores en FORMAT MIXTE (PRESENCIAL I ON LINE)
Horari: On line 13.30-16.30 h i Sessions Presencials: 10-15h

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

CALENDARI FORMACIÓ

*No hi haurà cursos els mesos
de juliol i agost.

Plaça Doctor Letamendi 2, 1er Barcelona Tel. 934 517 446

CALENDARI FORMACIÓ

Plaça Doctor Letamendi 2, 1er Barcelona Tel. 934 517 446

INFORMACIÓ DETALLADA
DELS CURSOS

www.cuinescat.es

20
22

COM SER UN VENEDOR MÉS EFECTIU?
TÈCNIQUES DE VENDA - FORMACIÓ VENEDORS

dimarts 22 i dimecres 23 març 2022

Horari: 13.30h a 16.30h
6 hores totals
2 sessions Online de 3h
PREU AGREMIAT:
95€+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
135€+IVA

Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS:
Analitzar

i

comprendre

els

elements

que

intervenen en una presentació comercial i les
necessitats dels clients.
Adquirir

coneixements

comunicatiu

en

una

sobre
situació

el
de

procés
venda

i

l'argumentació que cal fer.
Aprendre a detectar indicis de compra i tècniques
per presentar el preu i tancar la venda.

FORMADOR:
Ramón Esteban Magaña
Enginyer
Telecomunicacions i Màster
en Direcció de Vendes.
Professional amb una
dilatada experiència de
més de 20 anys dirigint i
formant equips comercials.
Consultor d'empreses en
estratègies de venda B2B i
B2C. Així com una dilatada
experiència com a
formador a diverses entitats.

CONTINGUTS:
1. La presentació
2. L'anàlisi de necessitats
3. L'argumentació
4. El tractament de les objeccions
5. Tècniques de tancament

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

DISSENY I PLANIFICACIÓ
D'UNA CORRECTA
DISTRIBUCIÓ D'UN HABITATGE
dimarts 19 i dimecres 20 d'abril 2022

Horari: 13,30 a 16,30h
6 hores totals
2 sessions de 3 h

ATENCIÓ FORMAT PRESENCIAL!!!
PLACES LIMITADES

PREU AGREMIAT:
69€+ IVA

OBJECTIUS

PREU NO AGREMIAT:

97€+IVA

Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

FORMADORA:
Rosa Truco
Arquitecte per formació,
rehabilitadora d'ofici, i
interiorista i dissenyadora per
passió. Ha desenvolupat
professionalment projectes de
reforma i rehabilitació, fent de
projectista i de directora d´obra.
Formadora amb àmplia
experiència en la docència al
sector construcció i reformes.

Al curs de disseny i planificació d'una correcta
distribució d'un habitatge es farà especial
atenció a l'aplicació de la normativa, per ajudar
a distribuir espais intel·ligents.
Aquesta formació serà de caràcter bàsicament
pràctic.
Considerar les característiques funcionals de
l'habitatge.
Implementar la Normativa d'habitabilitat al
disseny dels espais.
Reforçar la capacitat creativa associada a la
funcionalitat.
Exercici pràctic.
Millorar els processos de creació del disseny.

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

dimarts 17 i dijous 19 de maig 2022

Horari: 13,30 a 16,30h
6 hores totals
2 sessions On line de 3 h
PREU AGREMIAT:
87 €+ IVA
PREU NO AGREMIAT:

OBJECTIUS

120 €+IVA

Introduir dades amb el ratolí o per teclat.
Utilitzar totes les eines de dibuix en 3D.
Treballar amb terreny en 3D.
Millorar el dibuix, aplicar textures, crear
components i modificar-los.
Incloure textos, llegendes i acotar.
Fer rutes, passejos i gravar vídeos.

Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

FORMADOR:
ANGEL MUÑOZ
Enginyer Tècnic de
Telecomunicacions i diversos
Màsters professionals. És
consultor d’ empreses en temes
d’ofimàtica, màrqueting online,
disseny i programació. Té més
de 25 anys d’experiència en
l’assessorament i la millora de
les tasques i l’optimització dels
temps de treball.

CONTINGUTS:
1.
2.
3.
4.

Dibuix i modulació
Vistes i texturitzar
Eines auxiliars i de passeig
Eines de la caixa d’arena

5. Animacions i ajustos
6. Importació i exportació

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA
ALS CLIENTS AMB

POWER POINT
30 maig i 1 juny 2022
Horari: 13.30h a 16.00h
5 hores totals
2 sessions de 2.5h
Format MIXTE: On line o presencial
PREU AGREMIAT:
58 €+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
87 €+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

FORMADORA:
Rosa Truco
Arquitecte per formació,
rehabilitadora d'ofici, i interiorista
i dissenyadora per passió. Ha
desenvolupat professionalment
projectes de reforma i
rehabilitació, fent de projectista i
de directora d'obra. Formadora
amb àmplia experiència en la
docència al sector construcció i
reformes.

OBJECTIUS
Capacitar per dissenyar una presentació d'un projecte
de reforma als clients creat amb el programa Power
Point
Dotar dels coneixements del programa més efectius i
rendibles per implantar-los en la teva empresa.
Cóm presentar i argumentar les meves propostes al
client mitjançant la presentació de power point.
Ajuda a ser capaç de presentar les idees de forma clara
i convincent recolzant-se en el suport visual.
Contingut de la presentació: inserció de imatges, videos
i links.
Habilitat per crear una plantilla base propia de la teva
marca que estalvii temps.

RECORDA PORTAR EL TEU ORDINADOR PORTÀTIL

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels cur està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L'HABITATGE
dimecres 15 i dijous 16 juny 2022
Horari: 13.30h a 16.30h
6 hores totals
2 sessions Online de 3h
PREU AGREMIAT:
57€+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
87€+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS
És imprescindible que els professionals de la
reforma adquireixin la visió de que tota reforma té
sentit quan aconsegueix millorar energèticament
l'habitatge que es transforma.
Què és un certificat d’eficiència energètica.
Contingut del certificat d’eficiència energètica.
Si es realitza una millora en l’habitatge o edifici

FORMADORA:
Rosa Truco
Arquitecte per formació,
rehabilitadora d'ofici, i
interiorista i dissenyadora per
passió. Ha desenvolupat
professionalment projectes de
reforma i rehabilitació, fent de
projectista i de directora d´obra.
Formadora amb àmplia
experiència en la docència al
sector construcció i reformes.

cal tornar a certificar-la?
Elements i sistemes que cal millorar per obtenir
una reforma eficient.
Fomentar la implementació de solucions per a
l’optimització d’energia i adaptació a l’entorn.
Mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

COM GESTIONAR LES
RECLAMACIONS DELS CLIENTS
28 i 29 de setembre 2022
Horari: 13.30h a 16.00h
5 hores totals: 2 sessions de 2.5h
Format MIXTE: On line o presencial
PREU AGREMIAT:
37 €+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
59 €+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

FORMADOR:
Diego Albadalejo
Especialista i col.laborador del
Gremi. Consultor empresarial en
màrqueting i vendes
orientat a l'estratègia de
creixement de les PIMES.
(Dret Tributari, Direcció
Comercial per EADA, Mäster en
Marketing per ESADE. Titulat en
Coaching y PNL.

OBJECTIUS
Analitzar el nostre posicionament front les queixes i
reclamacions.
L'impacte que la nostre gestió de reclamacions té en la
reputació de marca.
Conèixer les diferents tipologies de clients i com
tractar-los.
Adquirir les habilitats i tècniques necessàries per
gestionar les emocions adequadament i calmar als
clients.
Analitzar els efectes que té una correcta gestió de les
reclamacions.
Quines conductes negatives cal evitar en la gestió d'una
queixa o reclamació.
Cóm desenvolupar tècniques i habilitats comunicatives
amb major eficàcia.
Correcta detecció de necessitats.
Treballar la empatia i la assertivitat per aconseguir una
comunicació eficaç en situacions conflictives.
Cóm realitzar una negociació exitosa en la gestió de
reclamacions i queixes.

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels cur està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

GESTIÓ EMPRESARIAL PER A
TREBALLADORS

AUTÒNOMS
dilluns 17 i dimarts 18 octubre 2022

Horari: 13,30h a 16.30h
6 hores totals
2 sessions Online de 3h
PREU AGREMIAT:
95€+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
135€+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS
Conèixer

els

avantatges

i

desavantatges

del

treballador autònom.
Aprendre diferents gestions, eines i procediments
necessaris per al treballador autònom.
CONTINGUTS:
Conceptes generals.
Els tràmits del treballador emprenedor:
1. Avantatges i desavantatges del treball autònom.
2. L'estatut del treballador autònom.
3. El treballador autònom i la seguretat social.

FORMADORA:
Marta Carbonell
Soc una persona apassionada per
les tecnologies. Fa 27 anys que
estic en constant formació tant en
el sector de la programació com la
gestió ofimàtica en empreses.
Programador de professió i docent
de vocació, sempre m'ha agradat
interactuar amb alumnes i fer de la
formació un viatge cap al
coneixement.

Gestió del treball autònom:
1. Diferents tipus de treball autònom.
2. Obligacions i drets del treballador autònom.
3. Com redactar un contracte sent autònom.
4. Tributació del treballador autònom.
5. Organització en el món del treball autònom.
6. Com plantejar un pressupost d'autònom.
7. Com fer un pla de treball d'autònom.
8. Eines necessàries per fer un pla de treball
autònom.

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

DIBUIXAR PLÀNOLS EN
AUTOCAD
NIVELL INICIAL

14, 15, 16 i 17 de novembre 2022
Horari: 13.30h a 16.00h
10 hores totals
4 sessions presencials de 2.5h
PREU AGREMIAT:
125 €+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
170 €+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS
Dissenya plànols de forma professional utilitzant el
programa Autocad a mida de les necessitats de la teva
empresa o dels teus clients, practicant amb exercicis
adaptats.
DIBUIXAR UN PLÀNOL EN PLANTA
ACOTAR MIDES I SUPERFÍCIES
INSERIR BLOCS AL PLÀNOL (PORTES, FINESTRES,
MOBILIARI, SANITARIS...)

FORMADORA:
Rosa Truco
Arquitecte per formació,
rehabilitadora d'ofici, i interiorista
i dissenyadora per passió. Ha
desenvolupat professionalment
projectes de reforma i
rehabilitació, fent de projectista i
de directora d'obra. Formadora
amb àmplia experiència en la
docència al sector construcció i
reformes.

S'UTILITZARÀ EL PROGRAMA AUTOCAD VERSIÓ 2018
FORMAT PRESENCIAL AMB ORDINADORS A L'AULA
(EL PREU DEL CURS INCLOU L'ÚS DELS ORDINADORS)

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels cur està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

MÀRQUETING

I COM INFLUEIX A LES VENDES

dimecres 23 i dijous 24 nov. 2022
Horari: 13.30h a 16.30h
6 hores totals
2 sessions Online de 3h
PREU AGREMIAT:
108 €+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
135 €+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS
Capacitar per dissenyar i implementar un pla de
màrqueting directe.
Dotar dels coneixements estratègics de màrqueting
directe més efectius i rendibles per implantar-los en la
seva empresa.
Dissenyar i gestionar bases de dades per a la
fidelització de clients en l'activitat comercial.
Adquirir els coneixements necessaris per a comprendre
i aplicar els determinants del màrqueting.
Adquirir una visió àmplia del lloc que el màrqueting
ocupa en les diverses funcions que es desenvolupen a
l'empresa.
Conèixer les tècniques d'implantació dels mètodes
operatius i els mitjans de control.
Conèixer els instruments del màrqueting i la seva

FORMADOR:
XAVIER LEÓN
Consultor de màrqueting digital,
especialitzat en empreses i
comerç. Gestor de campanyes
comercials a Google Adwords,
Facebook, Instagram i LinkedIn.
Redactor de continguts B2B i B2C.
Especialista en SEO. Formació en
el món empresarial (ADE) i
comerç digital

influència en la venda.
Conèixer els principis, fonaments i conceptes del
màrqueting.

CONTINGUTS:
El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.
El pla de màrqueting directe.
Estratègies d'interacció amb els clients.
Estratègies de fidelització i venda.

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat dels cur està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

CREACIÓ D'OPORTUNITATS DE
VENDA EN LES REFORMES
DETECCIÓ DE NECESSITATS DEL CLIENT
dimarts 13 i dimecres 14 des. 2022
Horari: 13.30h a 16.30h
6 hores totals
2 sessions de 3h
Format MIXTE: On line o presencial
PREU AGREMIAT:
55€+ IVA
PREU NO
AGREMIAT:
87€+IVA
Es considerarà inscrit quan s'hagi fet el pagament

OBJECTIUS
Captació de les necessitats del client a través
d'entendre les seves idees.
Cerca les dades significatives del client
Aprendre a fer l’entrevista
Conèixer els arguments de venda racionals i
emocionals

FORMADORA:
Rosa Truco
Arquitecte per formació,
rehabilitadora d'ofici, i
interiorista i dissenyadora per
passió. Ha desenvolupat
professionalment projectes
de reforma i rehabilitació,
fent de projectista i de
directora d´obra. Formadora
amb àmplia experiència en la
docència al sector
construcció i reformes.

L'argumentari tècnic de necessitats
Com presentar els arguments
Generar interès per part dels clients potencials
Trobar arguments de venda amb força
Utilitzar l'empatia
Exemples de casos pràctics

Es retornarà l’import del curs en cas d’anul.lació per part de l’alumne si ho comunica via mail com a màxim 12 dies abans de l’inici del curs.
La viabilitat del curs està condicionada a que s'inscrigui un nombre mínim d'alumnes i en cas de no realitzar-se el curs per causa imputable
al Gremi es retornarà la totalitat de l'import pagat per l'alumne.

