ELS COSTOS DE LES OPERACIONS INTERNACIONALS. INCOTERMS
Núm. Activitat: 040566

Núm. Esdeveniment: 11663

Modalitat: Curs a distància

Durada: 24 hores

Destinataris i criteris de selecció, per ordre de prioritat:
Professors de la família professional de Comerç i màrqueting i de la família
professional d’Administració i gestió.
La selecció del professorat participant es realitzarà en funció dels criteris següents:
1. Relació del curs sol·licitat amb els mòduls que imparteix
2. Antiguitat en el cos
3. No haver participat a la mateixa activitat formativa en anteriors convocatòries.
Objectius:
- Conèixer els incoterms i la seva aplicació.
- Calcular els costos de cada operació de compravenda internacional (sondes) i
fixar els preus, així com la realització de les ofertes comercials.
- Adquirir els coneixements per negociar correctament operacions de
compravenda internacional.
- Actualitzar i millorar els coneixements de comerç internacional.
Continguts:
Els incoterms: introducció i conceptes previs. Els incoterms de les famílies de les E, de
les F, de les C, de les D. Utilització correcta dels incoterms. Perquè és millor utilitzar un
FCA que no un EXW per a vendes realitzades pel fabricant. Avantatges de la utilització
d’un FCA enfront d’un FOB. Perquè no és aconsellable realitzar importacions amb CIF.
Els incoterms que no es poden utilitzar com a crèdits documentaris. Perquè no
s’haurien d’utilitzar els CFR, CIF i FOB amb contenidors. Casos pràctics.
Lloc de realització:

Curs a distància a través de la plataforma digital de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Els assistents es comprometen a tenir una connexió a Internet per tal de seguir el curs.
Dates: Del 15 de novembre al 15 de desembre de 2011
Horari: Flexible, atès que és un curs a distància
Places: 3
Inscripcions:
Les inscripcions s’han de fer a través del portal del personal
http://portaldelpersonal.caib.es (Formació del professorat>Sol·licitud cursos>
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional), del 21 d’octubre
fins al 27 d’octubre de 2011.
Publicació de la llista provisional d’admesos: dia 3 de novembre.
Confirmació de la inscripció: de dia 3 de novembre fins dia 6 de novembre. La no
confirmació suposarà la pèrdua de la plaça i la incorporació a la llista d’admesos
d’una inscripció de la llista d’espera.
Important: Al formulari de sol·licitud, a la casella d’observacions, heu d’especificar els
mòduls que impartiu durant aquest curs, el núm. de telèfon i la vostra adreça
electrònica d’ús habitual.
Condicions de certificació:
Per tenir dret a la certificació s’han de realitzar i lliurar el 80 % de les activitats i s’ha de
participar activament en el curs.
Coordinació:
Servei de Planificació i Participació
Joana Cerdà (a/e: jmcerda@dgoifp.caib.es, tel.: 971 78 47 44)
Col·laboració:
Cambra de Comerç de Mallorca

