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Obertes les inscripcions de les
formacions per a empreses
d'aquest trimestre
Les accions formatives no tenen cap cost per a l'alumnat
L'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE) de l'Ajuntament de Rubí ja té a punt les accions
formatives adreçades al teixit empresarial per al darrer trimestre de l'any. Es tracta d'un calendari
de 153,5 hores de formacions, organitzades pels ajuntaments de Rubí i Sant Cugat amb el suport
de la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot.
L'objectiu de les formacions, que són gratuïtes per a l'alumnat perquè estan subvencionades per la
Diputació de Barcelona, és incrementar la competitivitat empresarial.
Les inscripcions es poden formalitzar gratuïtament al web municipal
(https://www.rubi.cat/ca/actualitat/temes/empresa/agenda) . Amb motiu de la Covid-19, els cursos
tenen aforament limitat per facilitar la distància interpersonal de seguretat; l'alumnat haurà de portar
mascareta i es posarà gel hidroalcohòlic a la seva disposició. A més, tots els inscrits hauran de
signar una declaració responsable conforme no presenten cap simptomatologia ni contacte estret
amb persones amb símptomes compatibles amb la Covid-19 o amb qualsevol altre quadre
infecciós en els 14 dies anteriors a la realització de l'activitat.
En aquelles accions formatives que requereixin l'ús d'ordinador, cada alumne haurà de portar-lo
de casa seva. Totes les formacions tindran lloc a la Masia de Can Serra, tret de la primera que
tindrà lloc a l'edifici Rubí Forma.
Totes les accions formatives del trimestre

Crea la web de la teva empresa o projecte empresarial (I). Disseny web i entorn estratègic - 16,
17 i 18 setembre (15 hores)
Vendes per no venedors: 10 consells per superar el repte de vendre - 21 i 28 setembre (10 hores)
Crea la web de la teva empresa o projecte empresarial (II). Taller de Disseny Web amb
WordPress - 22 i 29 setembre i 6, 13 i 20 d'octubre (25 hores)
Emprendre, de la idea a l'empresa - 23 de setembre (5 hores)
Normativa i responsabilitats de les pàgines webs i botigues online - 24 setembre (5 hores)
Metodologies àgils per innovar a l'empresa - 25 setembre i 2 i 9 octubre (15 hores)
Big Data per als comercials. Com aprendre a gestionar les meves dades per millorar la venda - 1
i 8 octubre (8 hores)
Com fer pressupostos per guanyar diners - 7 octubre (4 hores)
Indústria 4.0: Aplicacions pràctiques per fer créixer la teva empresa - 19 i 26 d'octubre i 2 i 9 de
novembre (16 hores)
Emprendre, de la idea a l'empresa - 21 octubre (5 hores)
La protecció de dades en l'àmbit de l'empresa - 22 octubre (5 hores)
Com negociar en contextos difícils - 23 octubre (5 hores)
Instagram i Twitter per a negocis - 27 d'octubre i 3 i 10 novembre (13,5 hores)
Perspectives econòmiques - 29 octubre (2 hores)
Finances bàsiques per emprenedors - 4 i 11 de novembre (8 hores)
Big Data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb eines gratuïtes - 5 i 12
novembre (8 hores)
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10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica - 6 novembre (4 hores)
Funciona la meva estratègia online? Aprèn a mesurar resultats amb Google Analytics i altres
eines de mesurament.- 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre (16 hores)
Youtube i vídeo màrqueting per a negocis - 17 i 24 novembre i 1 desembre (12 hores)
Emprendre, de la idea a l'empresa - 18 novembre (5 hores)
El networking digital: La nova era - 25 de novembre (4 hores)
Tancament fiscal 2020 - 26 novembre (2 hores)
Emprendre, de la idea a l'empresa - 16 desembre (5 hores)
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