
SISTEMES INFORMÀTICS ICON, S.L.
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CATÀLEG DE FORMACIÓ



QUI SOM?

ICON s’ha posicionat com una empresa amb una
llarga experiència en Formació Empresarial i en el
desenvolupament de projectes formatius a mida,
treballant per les principals entitats privades i
públiques com:

A ICON estem certificats per la “Fundació Estatal
para la formación en el Empleo”, per gestionar la
bonificació dels cursos que impartim.



Cursos destinats a la millora
personal en

temes específics de
l'empresa

MILLORA CONTÍNUA

Plans formatius per
aconseguir el canvi evolutiu

i estratègic de la seva
empresa i adaptar-se als

nous temps.

TRANSFORMACIÓ
ESTRATÈGICA

Sessions per conèixer de
primera mà les tendències
que en un futur poden ser
la clau de la competitivitat

de l'empresa.

TALLERS FORMATIUS

FORMACIÓ EMPRESARIAL
Una eina més per ajudar al creixement dels nostres clients



A ICON t'oferim diferents formacions en l'àmbit de les
noves tecnologies, des del punt de vista de la seva
aplicació en la millora de l'eficiència, i en la
productivitat de l'empresa.

INFORMÀTICA

OFIMÀTICA PROFESSIONAL
EXCEL APLICAT
ACCESS
OFFICE 365
BUSSINES INTELLIGENCE - POWER BI
PROGRAMACIÓ
PROGRAMES DE DISSENY 3D
AUTOCAD



CURSOS ESPECÍFICS

Control i millora de
models ja existents, i
desenvolupament de
plantilles adaptades a

les necessitats de
l'empresa

 

CONSULTORIA
EXCEL

Formació en la
Metodologia

d'implantació dels
softwares CRM per
etapes que faciliten

una implantació
efectiva i duradora

COM
IMPLANTAR UN
CRM AMB ÈXIT

 
2022!!

NOVETAT

 

Eines bàsiques
d’auditoria i

comprovació dels
principals elements a
tenir en compte per
poder minimitzar de

forma significativa les
conseqüències de

potencials ciberatacs

CIBERSEGURETAT



HABILITATS DIRECTIVES

Són formacions que permeten desenvolupar
habilitats com a directius i com a persones. L'objectiu
és obtenir les eines necessàries per millorar la relació
amb els altres en l'entorn laboral, així com a conèixer
els factors personals, situacionals i motivacionals que
incideixen en el lideratge i la gestió de l'equip de
treball.

NEUROLIDERATGE
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
COMUNICACIÓ EFECTIVA
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
MINDFULNESS



EINES PER VENDRE MÉS
Al mercat actual, el màrqueting és un dels pilars
fonamentals per poder definir estratègies que permetin
presentar competitivament els productes o serveis
d'una empresa.

És important saber gestionar la presència a les xarxes
socials, aconseguir una bona reputació, posicionar la
web en cercadors i identificar i focalitzar les millors
oportunitats de negoci.

MÀRQUETING 
COMMUNITY MANAGER
CAMPANYES ADWORDS
LINKEDIN APLICAT



L'objectiu d'aquestes formacions és aprendre a
desenvolupar-se en diverses àrees de negoci amb una
visió global dels diferents departaments de l'empresa.

Si identifiquem els nostres recursos disponibles i aprenem
a gestionar-los millor, podrem fer créixer la nostra
economia personal i empresarial.

COMPTABILITAT BÀSICA I
AVANÇADA
FINANCES PER NO FINANCERS
GESTIÓ FISCAL DE L´AUTÒNOM
GESTIÓ FISCAL DE L´EMPRESA
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL
BÀSICA I AVANÇADA
ANÀLISI I CONTROL DE
COSTOS

ADMINISTRACIÓ

IMPOST DE SOCIETATS
IVA
ANÀLISI DE BALANÇOS
CREACIÓ D´EMPRESES
EMPRENEDORIA
PLA D´EMPRESA I PLA
ECONÒMIC FINANCER



PROFESSORAT

ICON compta amb un equip de formadors
multidisciplinar, que amb el pas dels anys, han
participat en diferents cursos i projectes formatius,
realitzant acompanyaments amb èxits contrastats.

Els nostres professionals disposen de diferents
titulacions i certificacions, i tenen àmplia experiència
en el seu sector i en les matèries que imparteixen..



Formacions
desenvolupades a les

instal·lacions de
l'empresa i

personalitzades  amb
l'ajuda dels nostres

formadors

FORMACIÓ IN
COMPANY

Si dins el catàleg no
trobes la formació

que busques, a
ICON et realitzem
un plà formatiu a

mida de les
necessitats de la
teva empresa 

FORMACIÓ A
MIDA

Consulta l'opció de
bonificar la formació

a través de
FUNDAE, des de

ICON fem la gestió

FORMACIÓ
BONIFICADA

COM HO FEM?



FORMACIÓ CONTINUA

A ICON comptem amb cursos subvencionats pel
Consorci de la Formacio Continua de Catalunya,
dirigits majoritariament a treballadors en actiu,
autònoms i persones desocupades.

L'objectiu és garantir la formació al llarg de la vida,
l'adaptació dels treballadors i treballadores de les
empreses a la nova societat basada en el
coneixement, com també mantenir la capacitació
professional dels treballadors i treballadores quant
als canvis dels processos productius, per aconsegueir
que es millori la competitivitat empresarial.



formacio@iconsl.com 972 501 648
693 959 405

www.iconsl.com
C/ Santa Llogaia, 30

17600 Figueres


