
Desenvolupem talent

FORMACIÓ

PROGRAMA INTEGRAL

Comandaments intermitjos 
i gestors de PIME



Què és IEFE?

Fa més de 20 anys que IEFE va iniciar la seva trajectòria amb 
una clara voluntat de servei al món de la formació empresarial. 

Una formació actualitzada garanteix la competitivitat, el crei-
xement i l’aportació de valor afegit al treball que desenvolupen 
les empreses. En aquest sentit, a IEFE vetllem per oferir aque-
lla formació que garanteixi fer front amb èxit als canvis a què 
està sotmès el mercat laboral.

Volem transmetre, cercar i gestionar el coneixement. A IEFE 
treballem per aconseguir la sinergia d’aquests tres conceptes. 
Creiem en la gestió de qualitat, i desde 2001 disposem de la 
certificació ISO 9001. 

IEFE Formació forma part d’IM2 Grup, 
el grup d’empreses especialitzat en la
gestió del talent d’empreses i persones.

www.iefe.es
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Objectius
IEFE ofereix a les empreses i treballadors un Pro-
grama de Formació Integral que ha de permetre una 
millora significativa de la qualificació dels quadres 
de les empreses i els gestors i/o directors de petites 
i mitjanes empreses (PIME).

· Millorar les capacitats de lideratge. 
· Proporcionar una visió global de l’empresa, de 
forma que es pugui assolir una presa de decisions 
fonamentada en el coneixement integral del con-
junt.
· Incrementar capacitats i coneixements globals.
· Augmentar les habilitats personals.   
· Conèixer el món de l’empresa en relació amb les 
administracions.
· Assolir instruments que permetin la presa de deci-
sions estratègiques a l’empresa.
· Aconseguir metodologies orientades a desenvolu-
par les habilitats assolides.

A qui va dirigit?
A comandaments intermitjos, caps de departa-
ment, responsables, coordinadors, gerents, etc. Pro-
fessionals que posseeixen excel·lents coneixements 
tècnics i una òptima predisposició, però presenten 
carències en el desenvolupament tàctic que debi-
liten el seu potencial i, conseqüentment, el seu ren-
diment i resultats en les seves unitats de negoci o 
empreses.

Metodologia
Es fonamenta en la combinació de coneixements i 
la realització d’activitats pràctiques que permetin 
desenvolupar plans i projectes directament aplica-
bles a l’empresa, o bé que serveixin d’exemple per a 
l’elaboració de plans estratègics per a la pròpia or-
ganització.

El programa es desenvoluparà a través de l’aprenen-
tatge vivencial i de dinàmiques d’alt valor experien-
cial. El Mètode del Cas, com a escenificació de situ-
acions reals, ens permetrà l’assimilació de coneixe-
ments a través de l’acció, la reflexió i la pràctica. 

Professorat
El professorat està format per professionals que 
ocupen i han ocupat llocs d’alta responsabilitat en 
empreses i organitzacions, amb una gran experièn-
cia com a formadors en escoles de negoci, organit-
zacions empresarials, centres de formació i empre-
ses.

El prestigi del programa radica en la qualitat del 
professorat, seleccionat per aportar nous enfoca-
ments i solucions als problemes i situacions que es 
plantegen diàriament en la gerència intermitja. 

MÒDUL 1
Gestió estratègica de l’empresa 
16 hores

L’objectiu del mòdul és la realització d’un pla estra-
tègic empresarial o departamental i incorporar la 
planificació estratègica com a eina que permeti la 
presa de decisions. La planificació estratègica és 
un mètode ordenat per generar decisions i accions 
que conformen allò que les empreses volen assolir, a 
partir de la perspectiva d’allò que són.

Continguts:
· Què es la planificació estratègica? 
· La caracterització. Redacció del document de ca-
racterització. 
· La Diagnosi. Elaboració de la diagnosi. 
· Els escenaris. Redacció document d’escenaris.  
· Elaboració del pla d’acció.  

Metodologia: reflexió, treball pràctic i investigació.

MÒDUL 2

Tècniques de comunicació 
i gestió del temps
12 hores

L’objectiu del mòdul consisteix en dotar dels conei-
xements necessaris per a una bona comunicació i 
proporcionar mètodes i tècniques efectives. Alhora, 
es proporcionaran els coneixements necessaris per 
administrar i gestionar el propi temps, així com ei-
nes que permetin millorar l’eficàcia personal.

Continguts:
· Superar el pànic escènic. Llenguatge verbal i no 
verbal.  
· Expressió oral. Tècniques d’interpretació.
· Domini del llenguatge. Relació amb el públic. Me-
mòria i improvisació.  
· Direcció de reunions.
· Percepció, administració, control i ús del temps.

Metodologia: Acció, modelatge i demostració.

MÒDUL 3

Comerç internacional
16 hores

L’objectiu del mòdul és facilitar eines que permetin 
apropar-se al món de l’exportació, conèixer els di-
ferents agents que poden recolzar l’empresa i plan-
tejar-se iniciar l’exportació o incrementar el volum 
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assolit. S’identificaran els diferents riscos que in-
corporen els cobraments i pagaments internacio-
nals i es donaran a conèixer els principals sistemes 
de finançament internacionals existents.

Continguts:
· Ens decidim a exportar? Qui em pot recolzar?
· Com conèixer els mercats on puc vendre.
· Finançament de l’exportació. Recursos, ajuts i riscos.
· Els mitjans de pagament internacional.
· Elaboració d’un pla d’exportació per a l’empresa. 

Metodologia: Informació, investigació, reflexió i tre-
ball pràctic.

MÒDUL 4

Gestió comercial i màrqueting
16 hores

L’objectiu del mòdul és donar resposta a les neces-
sitats de l’àrea comercial i dotar d’una adequada 
estratègia per rendibilitzar el producte i optimit-
zar la gestió comercial. Es facilitaran els coneixe-
ments necessaris per tal de dur a terme el control i 
la supervisió de l’activitat comercial, així com apli-
car les diferents tècniques de venda en totes les 
fases del procés. 

Continguts:
· Com desenvolupar una estratègia de màrqueting.
· Màrqueting Digital i Xarxes socials.
· Elaboració d’un pla de Màrqueting de l’empresa i/o 
producte.
· Control i supervisió de l’activitat comercial.
· Tècniques de Venda i Negociació. Orientació al 
client.

Metodologia: Informació, investigació, reflexió i tre-
ball pràctic.

MÒDUL 5
Gestió comptable i fiscal
16 hores

L’objectiu del mòdul és assolir un nivell adient sobre 
com s’organitza i estructura la vessant econòmica 
de l’empresa, amb la consegüent incidència que té 
sobre el conjunt de departaments de l’empresa. Cal 
comprendre com s’organitza la gestió comptable i 
fiscal per tal de poder encaixar millor l’activitat en el 
conjunt de l’empresa.

Continguts:
· El marc comptable i fiscal actual.
· Els impostos que afecten les empreses: IRPF, IVA, 

Impost de Societats.
· Desgravacions que afecten l’empresa.
· El paper d’Hisenda i els Ajuntaments.
· Exercici: com optimitzar els recursos econòmics 
de l’empresa.  

Metodologia: informació, investigació, transmissió i 
treball pràctic.

MÒDUL 6

Administració i gestió 
dels recursos humans
16 hores

El mòdul ha de permetre conèixer i/o actualitzar co-
neixements sobre el marc laboral vigent. S’oferirà 
als alumnes una visió teòrica i pràctica de la pla-
nificació i gestió dels recursos humans (RRHH) en 
la seva dimensió psicològica, jurídica i empresarial, 
a més d’aportar les eines i coneixements necessaris 
per a l’anàlisi de situacions, la presa de decisions i la 
resolució de conflictes a l’empresa.

Continguts:
· El marc laboral i les relacions laborals.
· El contracte de treball: tipologia de contractes.
· Bonificacions, recursos i ajuts a la contractació.
· Planificació i gestió dels RRHH.
· Polítiques retributives. Selecció i plans de carrera.

Metodologia: informació, reflexió i treball pràctic.

MÒDUL 7

Logística integral. 
Gestió operativa a l’empresa
16 hores

L’objectiu del mòdul és poder identificar les neces-
sitats del magatzem en recursos materials i orga-
nitzatius, a més de conèixer els avantatges que la 
logística aporta a l’empresa. S’adquiriran els conei-
xements i les habilitats necessàries en tècniques 
d’aprovisionament, inventari i control d’estocs.

Continguts:
· Aprovisionament.
· Gestió i control d’estocs.
· Logística i distribució. Tècniques de previsió.
· Gestió integral de magatzems.
· Indicadors de correcta gestió.

Metodologia: informació, reflexió i transmissió.
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MÒDUL 8

Integració de la PRL 
en la gestió empresarial
8 hores

El mòdul ha de permetre prendre consciència que, 
per integrar la prevenció de riscos laborals, és es-
sencial que cada membre de l’organització assu-
meixi les seves obligacions en aquesta matèria. La 
implicació és fonamental per a implantar una cul-
tura preventiva i cal conèixer com utilitzar la PRL 
per millorar l’activitat empresarial. 

Continguts:
· Gestió total. Integració dels diferents sistemes.
· Obligació i responsabilitats.
· Organització i planificació.
· Costos de l’accidentalitat. Rendibilitat de la pre-
venció.
· Legislació bàsica i de desenvolupament.

Metodologia: informació, reflexió i transmissió.

MÒDUL 9

Què interessa conèixer 
de l’Administració? 
Ajuts i subvencions
12 hores

El mòdul ha de permetre conèixer el paper que fan 
les administracions públiques; com són les relacions 
administració-empresa; què són i com s’accedeix 
als concursos públics; com s’elaboren els projectes 
i/o quins són els recursos existents a l’abast de les 
empreses.

Continguts:
· Informació empresarial a Internet.
· Les subvencions i els ajuts a l’abast de l’empresa.
· Recursos i programes.
· Protecció de dades.
· Treball: elaborar una petició de subvencions. 

Metodologia: informació, demostració i treball 
pràctic.

MÒDUL 10

Sistemes d’organització 
de l’empresa
16 hores

L’objectiu del mòdul és conèixer diferents sistemes 
d’organització empresarial per tal de dominar els di-
ferents tipus de producció i tècniques d’estandar-

dització de processos i mètodes de treball, impres-
cindibles per a la millora de la qualitat dels proces-
sos productius.

Continguts:
· Estructura organitzacional.
· Planificació i estratègia. 
· Sistemes d’indicadors.
· Planificació. Gestió d’estocs.
· Avaluació i control de processos.

Metodologia: informació, demostració i modelatge.

MÒDUL 11

Lideratge i habilitats directives
12 hores

L’objectiu del mòdul és posar de manifest les ha-
bilitats bàsiques per fomentar els lideratges a les 
empreses, als equips de treball i a les estructures 
departamentals. Quins són, com es desenvolupen i 
com propiciar que sorgeixin líders a l’empresa són 
elements clau a assolir. 

Continguts:
· Lideratge, una eina per impulsar l’empresa. 
· Funcions del líder. Habilitats clau. 
· Treballadors i lideratge.  
· Anàlisi de competències. Com tractar la motivació.
· Coaching personal. 

Metodologia: reflexió, demostració i treball pràctic.
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Més informació

HORES LECTIVES
156 hores

CALENDARI
Inici: Octubre 2014. 
Finalització: Juny 2015.
Sessions en divendres de 17h a 21h.

BONIFICACIÓ
Bonificable per l’import total del Programa, en
funció del crèdit del qual disposi l’empresa per 
a realitzar accions formatives

PREU
1.650 €

OBSERVACIONS
Per tal de garantir una formació integral i 
aconseguir els objectius, es recomana la re-
alització de tots els mòduls que conformen el 
programa. No obstant, es permet realitzar els 
mòduls individualment.


