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FORMACIÓ SINGULAR
Més enllà de la formació convencional, creiem que noves experiències en un ambient relaxat fora del dia a dia, ajuden a les persones a estar més receptives i enfocar les formacions amb una altra perspectiva.
Tenim una manera diferent de fer formació perquè tu i els teus companys de treball li traieu el màxim partit. Us traslladarem a un
entorn rural fantàstic dins del parc natural del Garraf, en què compaginareu formació i lleure. I si voleu, acompanyats de les vostres famílies, organitzant activitats per a ells mentre vosaltres esteu a les sessions de treball.

SINGULAR ENTORN

SINGULAR EQUIP

Surt de l'oficina. Respira fondo. Gaudeix d'un entorn
relaxant, acollidor, lúdic, on els telèfons no sonen.

Comparteix molt més que un curs. Coneix als teus
companys de treball, fes equip, crea i reforça llaços
personals.

SINGULAR FORMACIÓ

SINGULAR OCI

Forma't amb qualitat. Adquireix noves habilitats,
experimenta amb tècniques noves, escolta i opina,
creix professionalment.

Gaudeix el temps lliure. Passeja pel camp, cuina com
un xef, tasta els millors caves i vins, juga a golf,
participa en jocs de rol. Diverteix-te.
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ÀREES FORMATIVES

Saps que el cost de la formació per a la teva empresa pot ser de 0 euros?

Sabem que cada empresa és un món amb necessitats particulars, i la formació dels treballadors no és
una excepció. Per això, Tot Formació ofereix un
servei integral i flexible, amb l'objectiu de trobar la
millor solució per a les seves necessitats. Aprofita
al màxim el teu temps i els nostres recursos.



Pots utilitzar el teu crèdit de formació i nosaltres et farem tots els tràmits
gratuïtament:
Planificació acciones formatives ........................................................ 0 Euros
Impartició de les formacions (amb crèdit disponible) ....................... 0 Euros
Gestió de les bonificacions amb Tot Formació .................................. 0 Euros
COST TOTAL DEL CURS ................................................................... GRATIS



TEC N OLOGÍ ES DE LA IN FORMACIÓN :






Sistem es operati u s
Ofimàtica
Bases de dade s
C omunicacion s
Disseny gràfic i v ectorial

 Disseny web
 C ommunity man ager
 P rogramació









IDIOM ES:
An glès, alemany, fran cès, italià
Idioma: C omercial
Idioma: Aten ció al clien t
Idioma: Aten ció telefòn ica







RRHH:
Gestió d’equips
Habilitats directiv es
Lideratge
Gestió eficaç del temps

 Intel·ligèn cia emocional
P RL:
 S e gu re tat i s alu t
 P re ve n c ió d e ris c o s lab o rals
 A u d ito ria d e ris c o s lab o ra ls

 P resentacion s efectiv es
 Selecció de person al
 C oachin g: empresarial, personal,
anglès,...



MARKETIN G I VEN DES:






Tè cni qu es de v en da
Ven dre en temps de crisis
Fidelització
C an al s de distribu ció
P osicionamen t






Aparadorisme
Merchan disin g
E -Màrqu etin g
E -C ommerce

GESTIÓ P IMES:
 An àlisis econ òmica i fin an cera
 C omptabilitat fin an cera
 Fin an ces per a n o fin an cer s





Direcció finan cera
Fiscalitat i tribu tació
N òmin es i segu rs socials
Software d e gestió: C ontaplu s,

Factu raplu s, N ominaplu s...
 C reació i gestió de pimes
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FORMACIÓ SINGULAR - Bonificacions
Per a la teva comoditat t'assessorem i gestionem la teva bonificació a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo perquè les sessions formatives que facis durant la teva Formació Singular et resultin a un cost zero o al menor possible. El
cost de la formació es recupera totalment o parcialment amb bonificacions en les quotes de la seguretat social de l'empresa. Si
desconeixes el seu funcionament, no et preocupis, nosaltres t'ho gestionem de manera gratuïta.
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FORMACIÓ SINGULAR – Allotjaments i instal·lacions
La masia disposa de fins a quatre tipus d’allotjaments par atendre les necessitats de grups de mides diverses:
 Can Marius (10 per.)

 Ca l’Erika (14 per.)

 Ca la Mei (4 per.)

 Ca la Lali (2/3 per.)

Disposem d’espais al l’aire lliure per realitzar activitats i dinàmiques:
 Zona piscina

 Zona verda

 Terrassa Can Marius

 Zona barbacoa

 Cuina Can Marius

.
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FORMACIÓ SINGULAR – Allotjaments i instal·lacions
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FORMACIÓ SINGULAR – Allotjaments i instal·lacions
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FORMACIÓ SINGULAR – Sala polivalent
¿Per què no reunir-se o realitzar una formació en un entorn natural i confortable? ¿Lluny de l’estrès diari però a prop de la ciutat?
Tenim instal·lacions preparades dins de la masia i disposem de tot el necessari per a treballar en un ambient agradable fora de la
rutina diària.
 Un espai únic dins del parc natural del Garraf:
o a 40 km de Barcelona.
o a 25 km de l’aeroport de Barcelona.
o a 5 km de Sitges.
 Una sala equipada amb:

o I si es requereix, la nostra Aula Mòbil de portàtils per als assistents.
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FORMACIÓ SINGULAR - Activitats
Per complementar l'oferta formativa i l'estada, et proposem incorporar activitats lúdic-formatives que permetin i potenciïn la cohesió de grups i equips des d'una vessant més amena, aprofitant l'entorn privilegiat que ens ofereix la nostra masia. T'ajudem a seleccionar l'opció més adequada a les teves necessitats i desitjos.

Culturals
 Visita a caves y cellers de la zona:
o Codorniu, Freixenet, Vilarnau
o Torres, Can Ramón, Vega de Ribes
o Ruta dels Cellers de Sant Pere de Ribes
 Segway
 Castells
 Navegació litoral

Esportives







Senderisme
Bicicleta
Paddle Surf
Running
Kayak
Seeway

Tallers







Creativitat
Risoteràpia
Coaching
Ioga
Fotografia
Anti-estrès

Hostaleria






Cuina
Tapes
Barbacoa
Rebosteria
Cocteleria

Activitat a mida
Ens pots proposar l'activitat que tinguis en ment per a la teva empresa i nosaltres ens encarreguem de fer-la de la millor manera,
amb la mateixa cura que prepararem la resta de les teves formacions i estades.
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FORMACIÓ SINGULAR – Exemple
Això és un exemple de programació d'activitats per a un esdeveniment formatiu, a partir del qual, podem dissenyar la FORMACIÓ SINGULAR que millor s'adapti a les característiques, necessitats i gustos de la teva empresa. Sense preocupacions d'organització i amb la possibilitat de recuperar part del cost mitjançant la bonificació de la formació.

DIA 1 - MATÍ
benvinguda grup
Sessió formativa 1 (2 h)
Coffee break
Sessió formativa 2 (2 h)

DIA 2 - MATÍ
esmorzar grup
Sessió formativa 3 (2 h)
Coffee break
Sessió formativa 4 (2 h)

DIA 1 - TARDA
Dinar
Free time
Activitat grupal
Sopar activitat

DIA 2- TARDA
Dinar
Free time
Comiat grup

Consideracions:
 Proposta formativa confeccionada
per grup de 10 persones amb allotjament d'una nit a la casa rural.
 Formació 8-10 hores.
 Coffee break, dinar i sopar en zones
a l'aire lliure, sala privada o recinte
piscina.
 Activitat grupal: Visita caves, cellers,
Segway, bicicleta, senderisme, tallers: coaching, risoteràpia, creativitat, cuina, cocteleria, castells ...
 Sopar activitat: elaboració del sopar
pels participants mitjançant taller
de cuina gourmet o barbacoa.
 Gestió de bonificació de la formació
mitjançant la Fundación Tripartita.
Possibilitat de bonificar fins a un
40% del cost.
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