
Programa Respon.cat de formació en RSE
per a empreses membres



Presentació
Respon.cat posa en marxa un curs tècnic de 40h de gestió de l'RSE amb 
convocatòria anual adreçat a les empreses membres.  

Aquest curs dona resposta a la demanda expressada per empreses 
membres.

A partir del 2019, Respon.cat disposarà de dos programes formatius: 

RSE.Pime

• Programa obert amb procés de selecció

• Gratuït (subvencionat)

• Pimes

• 6 tallers de 6h (36h)

• 2 sessions acompanyament

• Fitxa bones pràctiques + Pla d’acció

• Professorat i consultors experts

Programa de formació RSE 

• Restringit a membres

• Gratuït (acció interna)

• Qualsevol dimensió

• 10 sessions de 4h (40h)

• No hi ha acompanyament

• No hi ha accions paral·leles ni productes resultants

• Lideratge a càrrec d’empreses membres amb suport 
expert



Objectius
El programa té per objectiu capacitar les persones que dirigeixen o
gestionen l’RSE aportant-los els coneixements i metodologia necessària
per millorar l’exercici de la funció DiRSE.

La metodologia del programa també pretén generar un espai d’intercanvi
entre les persones participants, de manera que es puguin intercanviar i
analitzar bones pràctiques i es desenvolupin maneres innovadores
d’abordar els reptes.



A qui va dirigit?

El curs s’adreça a totes aquelles persones que gestionen la Responsabilitat
Social Empresarial en empreses membres de Respon.cat. També és obert a
persones sense experiència, si bé caldrà assegurar que suposin un
percentatge menor dins la composició dels participants.

Solament hi podrà participar una persona per empresa membre, per
ordre d’inscripció (es faran tres llistes separades segons dimensió per
assegurar l’equilibri entre empreses grans, mitjanes i petites). En edicions
posteriors tindran prioritat les empreses que no hi hagin participat
anteriorment.

En cas que quedin places lliures, es podrà valorar d’obrir-lo a algunes
empreses no membres, amb quota de matriculació de 500€ pel programa
o 50€ per sessió.

Es lliurarà un certificat de participació al curs (mínim 80% participació)



Metodologia
El curs està estructurat en 10 sessions de 4 hores (de 9h a 13h).

Les sessions funcionaran d’acord amb una metodologia eminentment
pràctica i participativa, que parteixi dels coneixements i les necessitats
dels participants.

Cada sessió serà conduïda per una persona d’una empresa membre, i s’ha
preparat amb el suport d’una persona tècnica de Respon.cat i d’altres
empreses membres.

Cada sessió es farà en un lloc diferent intentant aprofitar espais
d’empreses membres per afavorir el coneixement mutu.



Programa
Data Sessió Expert (empresa) i altres 

empreses

10-oct. 1. Comprendre el sentit empresarial de la responsabilitat social Respon.cat + KH Lloreda

24-oct. 2. Analitzar la sostenibilitat en els cinc vectors de l’RSE Caixa Enginyers + Vector5

07-nov. 3. Definir l’estratègia de relació amb els grups d’interès Mercadona + TSR

21-nov. 4. Incorporar normes i sistemes de gestió de l’RSE Auren + Acefat

16-gen. 5. Planificar, liderar i dotar-se d’eines per a la gestió ètica Suara + Beethik

30-gen. 6. Gestionar la cadena de proveïment des de la perspectiva de l’RSE Tarannà + Pascual

13-feb. 7. Posar en valor l’RSE: comunicació i rendició de comptes Corresponsables+ CreaRSA

27-feb. 8. Avançar en el paradigma de l’economia circular Lavola+ Agbar

12-març 9. Incorporar la innovació social al model de negoci Institut Cerdà

26-març 10. Implementar una estratègia d’internacionalització responsable ESCI-UPF + Mango


