
 
 

 
 
 
 
 

 
 

III Cicle gratuït de sessions de 
formació online ‘social.sic' 
 
 

La millor inversió per a la teva entitat,  
és la formació del teu equip.  
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III Cicle gratuït de sessions de formació online ‘social.sic’ 
 
Març-juliol, 3r divendres de mes. De 10:00 a 10:45 hores, a través de Microsoft Teams  
 
Per tal d'ajudar les entitats d’iniciativa i economia social a millorar la gestió i el seu dia a dia, ‘social.sic’ 
llança la tercera edició del Cicle gratuït de sessions de formació online ‘social.sic’ per a clients, per a 
conèixer més a fons l’eina i totes les seves funcionalitats i possibilitats. Les sessions se celebraran de 
manera telemàtica (Microsoft Teams) el 3r divendres de cada mes, de març a juliol, de 10:00 a 10:45 
hores.  
 
Inscripcions. 
 

Calendari  
 

Divendres, 19 de Març: Mòdul de processos (Workflows - Fluxos de treball). Dirigit a tot l’equip humà 
de l’entitat que treballa en l’àrea de millora de procediments:  

- Presentació noves funcionalitats 
- Què és un workflow 
- Crear automatismes a través dels fluxos de treball 
- Precs i preguntes 

 

Divendres, 16 d’Abril: Mòdul de Comunicació (Mailchimp). Dirigit a tot l’equip humà de l’entitat que 
treballa en l’àrea de Comunicació i que necessita fer ús de Mailchimp:  

- Presentació noves funcionalitats 
- Segmentació per grups d’interès 
- Crear Campanyes 
- Precs i preguntes 

 

Divendres, 21 de maig: Mòdul de Plantilles, formats d’impressió. Dirigit a tot l’equip humà de 
l’entitat que treballa en l’àrea de gestió de contractes, factures i documents de sortida:  

- Presentació noves funcionalitats 
- Plantilles per realitzar formats d’impressió 
- Precs i preguntes 

  
Divendres, 18 de juny: Eines de Business Intelligence i Reporting. Dirigit a gerents i tècnics que volen 
obtenir reportings i extracció de dades: 

- Presentació eina de reporting i pivotatge de dades 
- Anàlisis d’informes necessaris 
- Gestió d’informes 
- Precs i preguntes   

 
Divendres, 16 de juliol: Gestió de cursos. Dirigit a tot l’equip humà de l’entitat que treballa en l’àrea 
de activitats i gestió de cursos:  

- Presentació del nou mòdul 
- Gestió de cursos 
- Gestió d’inserció dels usuaris al curs 
- Gestió assistència i agendes 
- Precs i preguntes 
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