OBJECTIUS:
Moltes vegades a la nostra vida privada o
professional
ens
trobem
davant
circumstàncies de les quals no sabem com
ensortir-nos: que fe davant d’un acte
empresarial al que hem convocat un
personatge de rellevància, com elaborar una
invitació, com expressar-nos davant d’un
auditori, com organitzar una reunió, però
també com organitzar un banquet, els
obsequis que s’han de donar a cada ocasió,
etc.
Aquest curs serveix per a conèixer el món de
“les bones maneres”, “la urbanitat”, “la
polidesa”, “el protocol social”, tant a nivell
social com empresarial.
Es tractaran tots aquest temes àmpliament,
però s’insistirà en aquells que siguin més
adequats a les inquietuds dels assistents.

DESENVOLUPAMENT:
Durada: 5 hores.
Dates: el curs s’impartirà els dies 16 i 18 de juny
de 2008.
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20’30 hores.
Lloc de realització: Demarcació de Barcelona,
Col·legi Oficial d'
Enginyers Tècnics Agrícoles
de Catalunya. C. Enamorats, 62-64 baixos
08013 Barcelona.
Matrícula:
60 € preu general.
50 € enginyers tècnics agrícoles no
col·legiats
40 € pels col·legiats del Col·legi Oficial
d'
Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya i estudiants
d’Enginyeria Tècnica Agrícola.
5 € de reducció per a totes les matrícules
pagades abans del dimarts 9 de juny.

Forma de pagament: Ingrés al compte de la
Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, núm.
0081 0171 44 0001209421 del Banc de Sabadell.
(cal enviar una còpia de l’ingrés al fax 93 244 87
99).
El preu inclou tota la documentació i el
certificat d’assistència.
Places limitades. Adjudicació de places per
rigorós ordre d’inscripció. La data límit per
inscriure’s és de 7 dies abans de l’inici del
curs.
S’entendrà formalitzada la matrícula un cop
abonada la quota
Per l’expedició del certificat s’exigirà una
assistència mínima del 80% de les classes
La Demarcació de Barcelona es reserva el
dret de cancel·lació del curs en cas
d’assistència insuficient.
Per formalitzar la matrícula podeu trametre la
sol·licitud d’inscripció, degudament emplenada
per correu, correu electrònic o fax.
Secretària administrativa:
Sandra Comellas Casanovas
C. Enamorats, 62-64 baixos - 08013 Barcelona.
Tel: 93 415 99 84 Fax: 93 244 87 99
c/e: barcelona@agricoles.org

PROFESSORAT

PROGRAMA
TEMA 1.
1.
2.
3.
4.

Introducció. Conceptes.
Normes oficials. Costums i tradicions
El tracte social. Tractaments, honors i
títols.
Presentacions. Salutacions. Invitacions.

TEMA 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Parlaments. Expressió oral i escrita.
Entrevistes.
El vestir. Tipus i moments de fer-ho.
El comportament en els diferents àmbits
socials.
El saber ser i saber estar en congressos i
reunions.
Forma d’organitzar les reunions.

TEMA 3.
1.
2.
3.
4.

Protocol oficial i el privat o d’empresa.
Els obsequis i regals.
Banderes, himnes i altres símbols.
Les bones maneres a la taula. Com
organitzar els banquets.

El curs serà impartit pel nostre company:
Eduard Subirà i Rocamora. Perit Agrícola i Enginyer
Tècnic Agrícola. Tècnic en RR.PP. i especialista en
protocol, que ha estat entre altres càrrecs, Cap
de Servei de RR.PP. i Protocol de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya, Cap de RR.PP. del
Grup BASF a Espanya i responsable de RR.PP. del
Pavelló de Catalunya a l’EXPO’92 de Sevilla, es
dedica a l’organització de reunions, convencions i
congressos a tot nivell, i és professor de Protocol a
diferents escoles empresarials.
de Barcelona.

TEMA 4.
1.

Casos pràctics i llur desenvolupament i
anàlisis final.

Signatura

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A

Sol·licita inscriure'
s al Curs de PROTOCOL SOCIAL I EMPRESARIAL.

Activitat actual

Població

Adreça

de

NIF

Telèfon

C.P.

Núm. col·legiat
Nom i Cognoms

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

ORGANITZA:

FUNDACIÓ DE L’ENGINYERIA AGRÍCOLA
CATALANA (FEAC)

CURS DE

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS
AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA

PROTOCOL SOCIAL I
EMPRESARIAL

FUNDACIÓ DE L’ENGINYERIA AGRÍCOLA
CATALANA (FEAC)
C. Enamorats, 62-64 baixos - 08013 Barcelona
Tel.
93 415 99 84
Fax.
93 244 87 99
c/e:barcelona@agricoles.org
www.agricoles.org
Horari : de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Barcelona, juny de 2008

