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CONVOCATÒRIA
NOUS CURSOS
2019 - 2020
Cursos Bonificables per a treballadors

T’ajudem a crear el teu pla de formació

Cursos pràctics i a mida

Si no veus el teu curs o no et va bé l’horari, contacta amb nosaltres

Informa’t al 972 20 30 20, a formacio@aedes.cat o a http://aedesgirona.com 



CURSOS ONLINE (BONIFICABLES)

A Aedes creiem que mai és un mal moment per formar-se, i que en situacions com les que tenim aquests dies, és quan poden sorgir bones 

oportunitats.

Millora les teves competències professionals amb els nostres nous cursos en format online: 

● EXCEL AVANÇAT (40H)

● DIRECCIÓ DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES (100H)

● ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS EN EL PROCÉS DE VENDA (20H)

● ATENCIÓ A EL CLIENT / CONSUMIDOR EN ANGLÈS (35H)

● ANÀLISI D’OPORTUNITATS I IDEES DE PETIT NEGOCI O MICROEMPRESA (30H)

● ANGLÈS AVANÇAT (50H)

● ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS (25H)

● COACHING I LIDERATGE (50H)

● LA COMUNICACIÓ ORAL (25H)
CURSOS BONIFICABLES



CURSOS ONLINE (BONIFICABLES)

A Aedes creiem que mai és un mal moment per formar-se, i que en situacions com les que tenim aquests dies, és quan poden sorgir bones 

oportunitats.

Millora les teves competències professionals amb els nostres nous cursos en format online: 

● ADOBE PHOTOSHOP (75H)

● ADOBE INDESIGN (100H)

● ADOBE PREMIERE (75H)

● ACCESS 2016 (100H)

● ANGLÈS A1 (100h)

● ANGLÈS A2 (40h)

● MÀRQUETING DIGITAL I COMUNICACIÓ A LA WEB (20h)

● ATENCIÓ A EL CLIENT / CONSUMIDOR EN ANGLÈS (35h)

● Molts més cursos a: http://cursos.aedesgirona.com
CURSOS BONIFICABLES

http://cursos.aedesgirona.com


WEBINARS
Un webinar és una classe en directe, igual com si vinguessis a una classe presencial a Aedes però realitzada a través d’internet. És un sistema 

participatiu, on els alumnes podeu aportar, preguntar i participar en tot moment. La classe és gravada per tal que la puguis repassar més endavant.

Millora les teves competències professionals amb els nostres nous cursos en format webinar:

● MAILCHIMP (4h)

● EINES DE GOOGLE (4h)

● LINKEDIN (3h)

● GESTIÓ DEL TEMPS (4h)

● GOOGLE ADWORDS (4h)

● INSTAGRAM (4h)

● NEUROMÀRQUETING (6h)

PREUS: de 38 a 55€



D’aquesta forma ens assegurem 

que el ritme de classe sigui molt 

més fluït i també personalitzat.

Grups reduïts

Estudiem cada cas en particular i 

confeccionem un temari a mida de 

cada situació.

Temaris adaptats a 
cada necessitat

Ens desplacem a les vostres 

instal·lacions per tal de facilitar la 

organització de la vostre empresa.

Formació in-company

Adaptem en la mesura del possible 

els horaris dels cursos, perquè els 

alumnes interessats puguin fer el 

curs desitjat.

Ens adaptem als 
vostres horaris

Tots els nostres professors son 

professionals que es dediquen, en el 

seu dia a dia, a treballar d’allò que 

expliquen.

Tutors especialitzats

Tots els nostres cursos es poden 

bonificar i et fem la gestió de forma 

100% gratuïta.

Formació bonificada

Informa’t al 972 20 30 20 - 620 74 90 41, a formacio@aedes.cat o a www.aedesgirona.com 

http://aedesgirona.com/

