PROGRAMA COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL
Nom del curs: COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL.
Núm. hores: 45 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM.
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Objectiu:
Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda a
internet i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el
desenvolupament empresarial.
Continguts:
1. La botiga on-line.
1.1. Què és l’ecommerce?
1.2. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.
1.3. Botigues virtuals, tipus de comerç B2B, B2C i B2B2C.
2. Eines per crear una botiga en línia.
2.1. Etapes prèvies a la creació de la botiga virtual; estructura.
2.2. Posada en marxa d’una botiga virtual.
2.3. Normativa sobre protecció de dades i comerç electrònic.
3. Publicitat i màrqueting on–line.
3.1. Catàlegs en línia.
3.2. Publicitat de la botiga virtual.
3.3. Pla de màrqueting on-line.
3.4. Xarxes socials a la botiga on-line.
3.5. Tècniques de fidelització.
4. Logística.
4.1. Procés de compres.
4.2. Gestió de comandes.
4.3. Sistema de pagament.
4.4. Distribució : Enviaments de mercaderia.
5. Atenció al client.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA HABILITATS DIRECTIVES
Nom del curs: HABILITATS DIRECTIVES.
Núm. hores: 20 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM (dos dies per setmana).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip
i com desenvolupador de persones.
- Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball
així com de la relació amb els altres en l'entorn laboral.
- Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals i que incideixen en la gestió d'un
equip de treball.
- Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el desenvolupament
dels membres d'un equip.
Continguts:
1. Habilitats com a directiu i com a persona.
1.1 Competències directives.
1.2 Les competències personals pel lideratge i la direcció.
2. Habilitats com motivador i com creador d'equip.
2.1 Lideratge. Conceptes, estils de conducció i lideratge d’equips de treball.
2.2 Gestió d’equips.
2.3 Gestió de la motivació.
3. Habilitats com desenvolupador de persones.
3.1 Característiques i habilitats per exercir un lideratge multiplicador.
3.2 Gestió del talent.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA EINES GOOGLE
Nom del curs: EINES GOOGLE.
Núm. hores: 30 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM (dos dies per setmana).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Utilitzar les eines de Google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent.
- Aprendre com treure el màxim profit de les diferents aplicacions en el teu lloc de treball,
aportant els principis bàsics per a l'ús eficient de les aplicacions Google Gmail, Google
Calendar, Google Drive, Google Docs, Fulls de càlcul, Formularis, Presentacions, etc.
Continguts:
1. Cercador Google.
2. Google Apps.
2.1 Avantatges i beneficis per a l'empresa.
2.2 Com personalitzar Google Apps.
2.3 Activar Google Apps.
3. Gmail.
3.1 Serveis que ofereix Gmail per a l’empresa.
4. Drive.
4.1 Què és Google Drive?
4.2 Interfície de Google Drive.
4.3 Configuració de Google Drive.
5. Calendar.
5.1 Què és Google Calendar?
5.2 Interfície de Google Calendar.
5.3 Treball amb calendaris.
5.4 Sincronització.
6. Google Docs.
6.1 Google Docs per a l'empresa.
6.2 Grups de Google per a l'empresa.
6.3 Google vídeos per a l'empresa.
7. Sites i blogs.
7.1 Google sites per a l'empresa.
8. Google+.
8.1 Google Hangouts.
8.2 Google Maps.
8.3 Youtube.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al telèfon
973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

PROGRAMA PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS
Nom del curs: PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS.
Núm. hores: 40 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM (dos dies per setmana).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses.
- Identificar les principals xarxes socials en les empreses.
- Identificar els diferents tipus de relacions professionals que es poden desenvolupar a
través d'internet.
- Reconèixer la importància de crear una marca personal que possibiliti i fomenti les relacions
socials entre empreses.
- Identificar els diferents mecanismes de màrqueting que es poden utilitzar per potenciar
les relacions comercials.
- Comprendre les transformacions generades per les noves tecnologies en l'àmbit empresarial.
- Conèixer les eines web 2.0 que permeten realitzar una campanya de màrqueting online i
adaptar-les al nostre model de negoci.
Continguts:
1. Branding: Imatge de marca VS imatge personal.
1.1 La identitat visual corporativa.
1.2 Definició, característiques i tipologies.
1.3 Elements bàsics de la marca.
2. El màrqueting digital.
2.1 El Pla de Màrqueting Digital.
2.2 Definició d’objectius. SMART Goals.
2.3 Fases: Acquisition, Engagement, Conversion i Fidelity.
2.4 Tècniques de Màrqueting Digital.
2.4.1 SEO i SEM.
2.4.2 Mail Màrqueting.
2.4.3 Analítica Web.
2.4.4 Xarxes Socials.
3. Foment de les relacions empresarials a través de les xarxes socials.
3.1 Importància de la connexió amb els clients, usuaris a través de les xarxes en:
3.1.1 La visualització de l’empresa.
3.1.2 La generació d’oportunitats de negoci.
3.1.3 El foment de la participació de l’empresari.
3.1.4 L'augment de la competitivitat empresarial.

3.2 Determinació de l'estratègia/es en les relacions empresarials a través de les xarxes socials:
3.2.1 Servei de missatgeria instantània.
3.2.2 Telefonia per Internet.
3.2.3 Xarxes socials: digitals i professionals.
3.2.4 Weblogs, blogs o bitàcoles.
3.2.5 Xarxes socials per a empreses.
3.2.6 Comunitats de marca.

Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

PROGRAMA ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL
Nom del curs: ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL.
Núm. hores: 50 hores.
Data d‘inici prevista: Quan es compleixi el requisit mínim de 12 alumnes.
Lloc d’impartició: Aula virtual mitjançant plataforma ZOOM (dos dies per setmana).
Documentació necessària:
- Si s’està en situació d’atur: DNI i justificant de l’atur actualitzat.
- Si s’està treballant: DNI i darrer rebut d’autònom o darrer encapçalament de la nòmina.
- Cal omplir i signar l’Annex 1 adjunt.
Certificats obtinguts:
- Certificat d’assistència: Si s’assisteix al 75% de les hores del curs.
- Certificat d’assoliment: Si s’aprova el curs.
Objectius:
- Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO,
SEM, email Màrqueting.
- Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital.
- Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.
Continguts:
1. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty.
2. Sense analítica estem Cecs.
3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap.
4. El Pla de Màrqueting Digital.
4.1 Auditoria.
4.2 Estudi de la competència.
4.3 Anàlisi DAFO.
4.4 Anàlisi de l'Audiència.
4.5 Fixar Objectius: SMART goals i KPI.
4.6 Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini.
4.7 Fixar un calendari d'implementació.
4.8 Fixar un pressupost.
4.9 Avaluar el Pla de Màrqueting Digital.
5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials.
6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals.
7. Analítica Web aplicada a projectes SEO.
8. Eines per a analitzar : Connectar Wordpress amb Google Analytics i Webmasters, connectar
Wordpress amb MailChimp /Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram
Analytics / LinkedIn.
Contacte:
Preguem envieu la documentació sol·licitada al correu electrònic aodl@alcarras.cat.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament d’Alcarràs al
telèfon 973 79 00 04 i marcar l’extensió 134.
Us informem que el curs està totalment subvencionat al ser finançat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i organitzat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

