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OBJECTIUS: 
L’objectiu general d’aquest seminari és obtenir una visió transversal dels diferents aspectes 
que ha de conèixer un exportador tot veient la seva relació, per aconseguir exportar de 
forma efectiva i segura. 
De forma més concreta els participants aprendran a: 

- Identificar les diferents figures implicades en les operacions de comerç exterior i les 
seves funcions. 

- Obtenir una visió global del circuit i els elements clau que formen part d’una 
exportació. 

- Conèixer els diferents documents que poden intervenir en les exportacions i la seva 
funció. 

- Conèixer els diferents mitjans de cobrament / pagament, els seus avantatges i 
inconvenients. 

 
METODOLOGIA: 
El seminari es vehicula a través de la gamificació. 
Funtraders simula la realitat de les exportacions, proporcionant una metodologia dinàmica, 
motivadora i molt efectiva. 
Els assistents a través del joc obtenen una visió global del procés i dels tràmits que 
comporta una exportació. 
Aquest joc es reforça, amplia i puntualitza els conceptes que han aparegut durant el joc. 
 
DESTINATARIS: 
Aquest curs s’adreça a directius i responsables d’exportació de Pimes que hagin iniciat la 
seva activitat exportadora o que la vulguin iniciar en breu; personal de els diferents àrees 
implicades de l’empresa (logística, administració, comercial i financera), tota persona que 
vulgui obtenir una visió transversal del procés d’una operació de comerç exterior, 
emprenedors i autònoms/es. 
 
TEMARI: 

1. Introducció i presentació del curs. Joc Funtraders 
- Introducció i desenvolupament de la partida tutoritzada. 
 
2. Introducció al comerç exterior 
- Introducció al Comerç exterior. 
- Intervinents i les seves funcions. 
- Riscos i cobertures. 
- Conceptes bàsics sobre Incoterms. 
 
3. La documentació en el comerç internacional. 
- Importància de la Documentació en el Comerç Internacional. 
- Tipus de Documentació (documents comercials, de transport, segur, 

duaners/fiscals, certificats d’origen, altres documents). 
- La documentació i el Despatx de duana. 
 
4. Mitjans de pagament. 
- Mitjans de pagament simples, documentaris i finançament especialitzat. 
 

APRÈN ELS ASPECTES DOCUMENTALS DE 
L’EXPORTACIÓ A TRAVÉS D’UN JOC 

3 de juliol de 2019 
5 hores 
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5. Cas pràctic de documentació. 
- Seqüència operativa i elaboració 

 
PROFESSORAT: 
Sra. Lucia R. Alonso. 
Especialista en Comerç Exterior, Consultora i formadora en comerç exterior. 20 anys 
treballant al Banc Sabadell en operativa internacional i formació. Formadora en 
Universitats, Formació Professional, Escoles de Negoci i per a Empreses. 
Dissenya i dinamitza jocs per a cursos i esdeveniments d’empreses. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
5 hores. 
 
3 de juliol de 2019. 
De 9:00 a 14:00 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit*: 75 euros.  
Preu venda públic: 90 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 

 

 


