
El Consorci per la Promoció de l’Alta Anoia, t’ofereix una variada oferta 
formativa de diferents temàtiques per tal que puguis millorar els teus 
coneixements dins del teu àmbit laboral

- TARDOR 2013 -

Píndoles
formatives
Alta Anoia

DIRIGIT A...

Petites empreses i activitats dels 
sectors turístic, comerços, autònoms 
i nous emprenedors.

Persones en atur que volen millorar 
la seva ocupabilitat i el seu c.v.

LLOC

Consorci per la Promoció
de l’Alta Anoia

Passeig Josep M. Llobet, s/n
(cantonada amb Ctra. C-1412)
Els Prats de Rei

INSCRIPCIONS

A partir de l’1 d’octubre a:
Tel.: 93 868 03 66
E-mail: montsef@altaanoia.info

** Es necessiten un mínim de 10 
alumnes per realitzar les formacions

PREUS

Totes les formacions són gratuïtes.



Octubre

Dimecres, 16 9 - 13h Taller de turisme “Storytelling”
El poder d’una bona història per vendre el meu 
producte o servei pot ajudar-nos a esdevenir una opció 
preferent per al client. Coneix les claus per construir un 
bon Storytelling

Dimecres, 23       9 - 13h Taller de turisme “Excel·lència en la gestió 
  de les relacions i el contacte amb les
  persones” *Aquest taller es fa al Consell Comarcal de l’Anoia.

Dijous, 24 de 17 - 20h Sinergies positives del turisme rural vinculat 
  a la promoció del patrimoni, del paisatge i 
  l’artesania alimentària com a estratègia de 
  turisme sostenible.

Dijous, 31 17 - 19h Inici curs bàsic d’Anglès

Novembre

Tots els dijous de 17 - 19h Curs bàsic d’Anglès

Dimecres, 6 de 10 a 13h Nous models de consum a l’empresa; 
  avantatges de la biomassa en la calefacció  
  d’edificis i negocis

Dies 12 i 14 10 - 13h  Com planificar la meva campanya de 
  comunicació de forma efectiva (I - II)

Dimecres, 20 de 10 a 13h Curs bàsic de primers auxilis

Dimecres, 27  de 10 a 13h Curs de manipuladors d’aliments

Desembre

Tots els dijous   de 17 a 19h Curs Bàsic d’Anglès 

Dimecres, 4   de 10 a 13h Posicionament web; com donar millor 
  visibilitat de la meva web als buscadors. 

Dimecres, 11  de 9 a 13 h  Comercialització dels meus productes
  i serveis a través d’internet

Dimecres, 18  de 10 a 13h Què és l’energia geotèrmica i el seu aprofi-
  tament per obtenir aigua sanitària calenta?


