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Informació general



Presentació

Respon.cat posa en marxa un curs tècnic de gestió de l'RSE de 

40 hores amb convocatòria anual adreçat a les empreses 

membres que han manifestat el seu interès en rebre formació 

pràctica que els ajudi a abordar les diferents dimensions de 

l’RSE.



Informació general

• 12 sessions cada 2 setmanes 
(40h)

• Majoritàriament online

• Gratuït per a les empreses 
membres

• Es prioritzarà una persona per 
empresa

• Qualsevol dimensió d’empresa  

• Lideratge a càrrec d’empreses 
membres amb suport expert de 
Respon.cat

• S'aborden els principals temes de 
l’RSE

• Combina una base teòrica amb 
l'experiència i bones pràctiques 
de empreses reals i els seus 
actors

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



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.



Programa
Data Sessió Format Durada

15/10/2020 Sessió 1. Comprendre el sentit empresarial de la Responsabilitat Social online 4 hores

29/10/2020 Sessió 2. Analitzar la sostenibilitat en els cinc vectors de l’RSE online 3 hores

12/11/2020 Sessió 3. Definir l’estratègia de relació amb els grups interès online 3 hores

26/11/2020 Sessió 4. Incorporar normes i sistemes de gestió d’RSE online 3 hores

14/1/2021 Sessió 5. Nous sistemes de gestió organitzacional online 3 hores

28/1/2021 Sessió 6: La gestió responsable de l'equip humà online 3 hores

11/2/2021 Sessió 7. La Responsabilitat social de l'empresa amb el territori i la comunitat presèncial  4 hores

25/2/2021 Sessió 8. Gestionar la cadena de proveïment des de la perspectiva de l’RSE online 3 hores

11/3/2021 Sessió 9. Posar en valor l’RSE: comunicació i rendició de comptes online 3 hores

25/3/2021  Sessió 10. Avançar en el paradigma de l'economia circular online 3 hores

8/4/2021 Sessió 11. Incorporar la innovació social al model de negoci online 3 hores

22/4/2021 Sessió 12. Implementar una estratègia d'internacionalització responsable presèncial  4 hores



Metodologia
• El curs està estructurat en 12 sessions de 4 hores.

• Es combinaren sessions presencials amb sessions on-line.

• Les sessions on-line seran de 9 a 12 hores i les sessions
presencials 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 o dos persones d’una
empresa membre, i s’ha preparat amb el suport d’una
persona tècnica de Respon.cat i d’altres empreses membres.

• Les sessions presencials es faran en un lloc diferent
intentant aprofitar espais d’empreses membres per afavorir
el coneixement mutu.



La primera edició ha sigut possible gràcies a la aportació experta i 
dinamització de les següents empreses: 



Podeu demanar més informació sobre el programa de formació 
en RSE a formacio@respon.cat

Respon.cat és l’organisme empresarial de referència 

en Responsabilitat Social a Catalunya

Més informació

www.responcat

@respon_cat

Facebook.com/Responcat

Linkedin.com/company/respon-cat

mailto:info@respon.cat
http://www.responcat

