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Cursos presencials

Formació TÈCNICA SUPERIOR
Programa Integral per a Comandaments intermitjos i Gestors de PIME
Tècnic Administratiu Comptable
Tècnic en Direcció Comercial i Màrqueting
Tècnic en Direcció d’Empreses familiars i PIMES
Tècnic en Direcció de Recursos Humans
Tècnic en Disseny Gràﬁc publicitari
Àrea RRHH I HABILITATS DIRECTIVES
Tècnic en Qualitat
Àrea COMERCIAL I MÀRQUETING
Atenció i ﬁdelització del client
Brand Strategy
Community manager
Direcció comercial
Disseny gràﬁc aplicat a la imatge corporativa
Estratègies de venda - Aparadorisme
Gestió comercial i màrqueting
Gestió del temps en vendes
Gestió telefònica d'impagats
Negociar amb èxit
Rendibilitzar la web a l’empresa
Tècniques de venda i comunicació comercial
Àrea COMERÇ INTERNACIONAL
Comerç exterior: gestió de duanes
Comerç exterior: transport internacional
Finançament de l’exportació: recursos, ajuts i riscos
Gestió administrativa del Comerç Exterior
Mitjans de pagament internacional
Optimització del transport internacional
Planiﬁcació estratègica internacional
Àrea ECONÒMICA-FINANCERA
Anàlisi de balanços
Anàlisi dels estats ﬁnancers
Cash management
Comptabilitat avançada
Comptabilitat bàsica
Control de gestió
Control pressupostari i tresoreria
Direcció Financera
Finançament empresarial
Fiscalitat i entorn legal
Gestió d’impagats
Gestió econòmica i ﬁnancera
Gestió ﬁscal i tributària
Gestió i control de costos
Tancament comptable i ﬁscal

Administració de personal
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Coaching per aconseguir l’èxit personal i professional
Conducció de reunions
Descripció, anàlisi i valoració de llocs de treball
Direcció i conducció d’equips de treball
Empresa i psicologia de les organitzacions
Gestió efectiva del temps i delegació de funcions
Gestió per competències
Habilitats directives
Identiﬁcació del potencial i polítiques retributives
Intel·ligència emocional
Lideratge
Planiﬁcació i gestió dels RRHH
PNL: Programació neurolingüística
Selecció, formació i plans de carrera
Tècniques de negociació
Tècniques d'expressió oral: parlar en públic
Àrea IDIOMES
Alemany: Grondstufe (A1, A2 i B1)
Alemany: Mittelstufe (B2)
Alemany: Mittelstufen-prüfunf (C1)
Anglès: Beginner (A1)
Anglès: Elementary (A2)
Anglès: Pre-Intermediate (B1.1)
Anglès: Intermediate/ PET (B1.2)
Anglès: Upper Intermediate
Anglès: Pre-Advance/ FCE (B2.1)
Anglès: Advanced A/ CAE/ CPE (B2.2, C1, C2)
Francès: Elémentaire (A1, A2)
Francès: Intermédiaire (B1)
Francès: Supérieur (B2)
Francès: DELF (C1)
Italià: Principiante (A1)
Italià: Pre-Intermedio (A2)
Itallià: Intermedio (B1)
Italià: Post-Intermedio (B2)
Xinès Inicial

Desenvolupem talent

Àrea INFORMÀTICA I DISSENY GRÀFIC
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
AutoCAD 2D, 3D
Catia
Interpretació de plànols
Introducció al disseny gràﬁc publicitari
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Project
Microsoft Outlook
Microsoft Word
Solidworks: disseny industrial
SP Contaplus
SP Facturaplus
SP Nominaplus
Visual Basic
Àrea MEDI AMBIENT
Actualitzacions legals de medi ambient
Aspectes i impactes mediambientals
Estudis de minimització de residus
Gestió d’aigües residuals
Gestió d’emissions
Gestió de residus
Gestió normes de la sèrie ISO 14000
Legislació mediambiental
Llei d’intervenció ambiental de l’administració
Plans d’emergència
Àrea PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA
Agents d’aprovisionament
Gestió de compres i negociació
Gestió de duanes
Gestió de la producció
Gestió de magatzems
Gestió de projectes
Gestió de transports
Lean manufacturing
Logística integral
Operacions auxiliars de magatzem
Planiﬁcació i control de la producció
TPM – Manteniment Productiu Total

Àrea QUALITAT
6 Sigmes. Procés de millora
AMFES i POKA-YOKES
Auditories internes de qualitat ISO
Control de la qualitat
Control estadístic de processos - SPC
Costos de qualitat
Estratègies de millora
Gestió de la qualitat
Gestió de les normes ISO
Gestió de processos
Metodologia de resolució de problemes
Millora contínua
Norma de laboratoris ISO 17025
Normes de seguretat alimentària
Planiﬁcació avançada de la qualitat
Qualitat total model EFQM
Sensibilització del personal vers la qualitat
Sistemes de gestió de qualitat
Sistemes integrals de gestió
Àrea SEGURETAT / PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Aplicador de productes ﬁtosanitaris
Auditor intern de prevenció de riscos
Aula Permanent de la Construcció
Carnets Professionals Miners
Extinció d’incendis
ITC 02.1.02 Formació minera
Manipulació manual de càrregues
Manipulació de productes químics
Nivell bàsic 60h
Operador de carretons elevadors
Operador de plataforma elevadora
Operador de pont grua
Operador de retroexcavadora
Personal directiu
Prevenció davant del risc de legionel·la
Prevenció de riscos laborals
Primers auxilis
Riscos especíﬁcs en el lloc de treball
Segon Cicle per Oﬁcis 20h
Seguretat de màquines
Treballs en alçada
IEFE Formació, en col·laboració amb MB Prevent,
empreses de IM2 Grup, impartim conjuntament formació
homologada en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.iefe.es
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Cursos online
Disposem de més de 2.000 cursos de formació e-learning, per tal de garantir la
màxima ﬂexibilitat i comoditat. Podràs realitzar els cursos quan vulguis i on vulguis a través
de la nostra plataforma de formació 2.0 que permet la col·laboració i participació dels alumnes en
l’acció formativa. Visita la nostra pàgina web www.iefe.es i informa’t sobre els nostres cursos online!
Certiﬁcats de professionalitat
Els certiﬁcats de professionalitat son el títol oﬁcial que certiﬁca la capacitació d’una persona per a realitzar una feina
determinada. La formació teòrica es realitza íntegrament online, a través de la nostra plataforma 2.0. IEFE està acreditat
per impartir més de 200 cursos de Certiﬁcats de Professionalitat.
Contractes per a la formació i l’aprenentatge
El Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge és una modalitat contractual que combina treball amb formació. Es converteix en una manera de contractació molt atractiva per als empresaris per els avantatges que ofereix. A més a més, afavoreix la inserció laboral i l’adquisició de formació dels joves. IEFE, com a Centre Autoritzat pel Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), impartim la formació teòrica a distància requerida. Des de ITM ETT, l’empresa de Treball Temporal i Selecció
de Personal de IM2 Grup, gestionem els Contractes per a la Formació i l’Aprenentatge.
Aula business
Un dels reptes que sempre ens hem plantejat des de IEFE és el d’estar amatents als esdeveniments del món empresarial. I
conscients que el paper que juguen els directius és cada vegada més complex, posem en marxa l’Aula Business, amb la
ﬁnalitat d'establir un escenari de reﬂexió, coneixement, creativitat i anàlisi, amb l'objectiu de proporcionar informació
rellevant per a la presa de decisions i la seva gestió. Ho farem a través de tallers i seminaris presencials a càrrec de consultors experts per matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions.
Entra a www.iefe.es i consulta els pròxims tallers, seminaris, monogràﬁcs...!
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Construïm junts solucions i experiències vinculades a la formació, que facilitin el desenvolupament i creixement
de les organitzacions i persones. Sabem que la formació continua del capital humà és la clau de l’èxit de la
vostra empresa. Per aquest motiu, posem a disposició dels nostres clients una formació eﬁcaç i orientada a les
necessitats reals de les organitzacions. Ajudem a les empreses a gestionar aquests programes de manera
eﬁcient i innovadora, fent el millor ús de la tecnologia i aconseguint els millors resultats per als equips.
Un Servei de Consultoria i Formació gestionat des de IEFE ofereix:
•
Un partner per tota la formació.
•
Un enfocament que atrau i desenvolupa el capital humà.
•
La ﬂexibilitat en l’alineació de l’aprenentatge amb les necessitats de l’organització.
•
Facilitat i eﬁciència per planiﬁcar i executar els plans formatius.
•
Eﬁciència en costos.
•
Qualitat: Estem certiﬁcats en la norma ISO 9001 en gestió de la qualitat.
Boniﬁcacions
A més a més, a IEFE gestionem el “Crèdit anual per a la Formació dels treballadors”, que disposen totes les
empreses. Realitzem tots els tràmits legals per tal que pugueu beneﬁciar-vos de la subvenció.
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Cursos Informàtica Disseny Gràﬁc Medi Ambient Producció Logística Qualitat Prevenció…

IEFE Formació
Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r
Manresa
Tel. 93 872 05 55 iefe@iefe.es

