
Col·laboren: 

 COM COMUNICAR I CONNECTAR EN TEMPS 

D’INCERTESA  

Formació ONLINE  ( 3 sessions de 2 hores) 

Tres sessions per aprendre a comunicar i connectar amb els 

clients en temps d’incertesa. Analitzant com ha canviat el mer-

cat, quines són les noves tendències de comunicació per adap-

tar-nos. Com aportar valor i diferenciació.  

19, 21 i 23 d’octubre de 2020 

9:30 a 11:30h. 

Verónica Soto 

TREBALLO A CASA, COM EM PLANIFICO?  

Formació ONLINE (2 sessions de 2 hores) 

Sembla que treballar a casa sigui el somni de moltes persones, 
però també s’ha de saber posar ordre en aquesta conciliació 
per tal que no esdevingui un malson.  
Treballarem les eines i els recursos que ens permetran gaudir 

de la millor vessant de poder treballar a casa   

 

27 i 29 d’octubre  

12:00 a 14:00h 

Elisenda Porras  

 HO ESTIC FENT BÉ? ELS INDICADORS CLAU DE 

GESTIÓ DE LA PIME I AUTÒNOM   

Formació ONLINE (4 sessions de 2 hores) 

Aprendre a mesurar el desenvolupament global de l’empresa a 

partir d’uns pocs indicadors clau. Cal conèixer quins són 

aquests indicadors clau de gestió i reconèixer quins són els que 

més convenen a l’empresa.  

 

9, 11, 16 i 18 de novembre de 2020 

11:00 a 13:00h. 

Aleph Formació 

Ps. Gallifa,1 2a planta - 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 

93 876 40 00        pellicerpe@santjoanvilatorrada.cat 

JORNADES GRATUÏTES AMB INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA  

 COM FER FOTOS, VÍDEOS I TEXTOS PER        

INSTAGRAM I ALTRES XARXES DES DEL MÒBIL. 

 Formació ONLINE (dues sessions de 2,5hores) 

Aprendre a fer vídeos, fotografies i textos atractius que impac-

tin a la xarxa per destacar entre milions d’usuaris. Tot des del 

mòbil, de manera senzilla i creativa 

2 i 3 de novembre de 2020 

14:00 a 16:30H. 

Mònica Urrútia  



Col·laboren: 

Ps. Gallifa,1 2a planta - 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 

93 876 40 00        pellicerpe@santjoanvilatorrada.cat 

FORMACIÓ PREVISTA SEGONS DEMANDA  

LES STORIES D’INSTAGRAM: UN NOU FORMAT I UN 

NOU LLENGUATGE  

 Formació ONLINE (dues sessions de 2 hores) 

Tenir la visió clara de l’avantatge competitiva d’integrar les 

stories en l'estratègia comunicativa. No perquè siguin efímers 

hem de penjar qualsevol cosa . Conèixer quins són els contin-

guts que triomfen i com adaptar-los al nostre projecte perso-

nal/professional i crear una comunitat fidel. 

 

PENDENT  

14:00 a 16:00h. 

Mònica Urrútia 

JORNADES GRATUÏTES AMB INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA  

Normativa: 

1. L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es reserva el dret de suspendre una jornada si no s’arriba a un nombre mínim de persones  inscri-

tes.  

2. Un cop formalitzada la  inscripció és obligatori per part de l’usuari avisar al centre si per qualsevol motiu no pot participar/assistir el dia de 

la celebració.  L’incompliment d’aquesta norma suposa la pèrdua de la reserva per la resta de jornades en les quals la persona usuària estigui 

inscrita. És responsabilitat de tothom fer un bon ús dels recursos públics.   

3. Pel que fa a les jornades presencials, les persones usuàries només podran accedir al centre amb mascareta, la qual  hauran de portar ben 

posada en tot moment. El centre disposa de gel hidroalcohòlic al servei de les persones usuàries. 

 COM MILLORAR LA MEVA REPUTACIÓ ONLINE 

(4 hores) 

Què és la reputació online? Aprenderm a obtenir una primera 

visió sobre la importància de la reputació online i com apren-

dre a gestionar-la.  AFORAMENT LIMITAT 

 

25 de novembre de 2020 

9:30 a 13:30h. 

Eduard Giménez  


