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OBJECTIUS 

 
Proporcionar i augmentar coneixements sobre la gestió a través d’eines informàtiques 

aplicada als nostres Serveis.  

  

CONTINGUTS 

 

 Que és el Balanç SOCIAL. 

 Que són les eines informàtiques de Gestió 

 Com SOCIAL.SIC t’ajuda a fer Balanç Social 

 Ajuda per la gestió del canvi i motivació per la millora contínua 

 Implantació i Formació funcional 

 Conèixer com ens pot ajudar els sistemes de informació 

 Familiarització amb el soft i conèixer la manera de introducció i extracció de dades. 

 Part administrativa i de comunicació.  
 

FORMADORS 

 

/ ADVANCE GROUP  
Mireia Montaner i Viadé  
Josep Mª Llampallàs  

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 6 i 13 de novembre 2019 

Horari: de 10:00 a 14:00h 

Lloc:  Seu de DINCAT. C/ Joan Güell, 90-92. 08028, Barcelona 

/ Total hores curs: 8h 

COM MILLORAR LA GESTIÓ DEL SERVEI I 
FER EL BALANÇ SOCIAL A TRAVÉS 

D'EINES INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ  
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament 

que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit 

al 75% de les hores totals del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 100 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb 

totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + SIC,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@aeesdincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@aeesdincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2572377
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