Formació
Escoles Agràries

Habilitats en la gestió de
l’empresa agrària (Modalitat presencial)
Sant Sadurní d’Anoia, del 15 de novembre de 2022 al 9 de gener de 2023

Presentació i objectius
Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un
ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir compromisos que enforteixin la relació amb els clients,
proveïdors, treballadors, família, etc.
El present curs és el producte combinat de 4 habilitats que considerem transcendentals per a un correcte
desenvolupament professional en el món empresarial agrari:
•
•
•
•

La comunicació com a eina fonamental de relació entre persones
La creativitat com a estratègia a fomentar per la important capacitat de reinventar-se que ha de tenir un bon
empresari.
La capacitat negociadora per resoldre situacions d’una manera òptima
La presa de decisions com a valor clau per discernir l’alternativa a escollir per assolir l’objectiu desitjat

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Es confirmarà la plaça i
forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.
Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina
o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari del
pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària.

Professorat
Vegi’s el revers d’aquest cartell

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Mercè Rossell i Domènech

Podeu inscriure-us-hi fins en el següent FORMULARI
Per més informació eaespiellscursos@gencat.cat

Calendari i horari:
Vegeu al dors

Coordinador/a:
Joan Vall
a/e eaespiellscursos@gencat.cat

Durada: 32 h

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 54 €
Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret de certificat de curs amb un (80%)
d’assistència a les classes
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1 i 2, dt. 15 i dc. 16 de novembre
15.00 – 19.00 h COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
Contingut: Pràctica d'habilitats de comunicació per comunicar-nos amb eficàcia, mantenir un
nivell d’excel·lència en la interrelació amb els altres i ús de tècniques que ens ajudarana
perdre la por a parlar en públic.
Professora: Pilar Abajo. Economista. Product manager a United Biscuits i Casademont, entre
altres. Professora de comunicació, RRPP i emprenedoria a l'Escola de Viticultura i Enologia
“Mercè Rossell i Domènech’”
SESSIÓ 3 i 4, dt. 22 i dc. 23 de novembre
15.00 – 19.00 h CREATIVITAT I INNOVACIÓ PER A LA MILLORA
Contingut: Tècniques i exercicis per millorar la nostra creativitat, per tal de millorar i cultivar el
costat creatiu de la nostra personalitat quesovint tenimmolt amagat.
Professora: Pilar Abajo
SESSIÓ 5, 6 i 7, dl. 12 i dt. 13 i dl. 19 de desembre de 2022 (15.00 – 17.00h)
15.00 – 19.00 h NEGOCIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Contingut: Treballar sobre aquesta habilitat per controlar les situacions utilitzant tècniques en
les quals les dues parts hi surten guanyant, i planificar alternatives per negociar millor els
acords.
Professor: Pedro Calero. expert en comunicació, màrqueting i Social Media. Professor de
màrqueting, màrqueting digital i investigació de mercats a l'Escola de Viticultura i Enologia
“Mercè Rossell i Domènech”
SESSIÓ 8 i 9,
dt. 20 de desembre i dl. 9 de gener de 2023
15.00 – 19.00 h PRESA DE DECISIONS
Contingut: Desenvolupar aquesta habilitat per tal de prendre decisions de qualitat, de manera
sistemàtica i per treure el màxim rendiment de les potencialitats que ofereix l’entorn.
Professor: Pedro Calero
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