Formació
Escoles Agràries

Tasques en la gestió
de l'empresa agrària
Espiells, del 22 d’octubre al 21 de novembre de 2018

Presentació i Objectius
El curs de Tasques per a la gestió de l'empresa va adreçat a joves agricultors i a professionals.
Consisteix en un paquet de formació que dona els coneixements bàsics i indispensables perquè el futur
emprenedor agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, puguis:
-

Conèixer què és la comptabilitat i els comptes anuals d'una empresa; reconèixer les masses
patrimonials i els elements del Balanç de situació; interpretar la situació econòmica i financera d'una
empresa.

-

Conèixer les opcions més habituals de finançament, els requeriments i les condicions de cada una
d'elles.

-

Negociar amb l'entitat financera, argumentant la necessitat de finançament en base al pla de
finançament i als estats comptables de l'empresa.

-

Aprendre a realitzar el pla de màrqueting de la teva empresa.

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans de l’inici del curs (16/10/2018). 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
Vegeu al dors

Realització

Preinscripcions

Lloc:
EA Mercè Rossell i Domènech
Calendari i horari:
Vegeu al dors
Durada del curs:
32 h.

Podeu preinscriure-us-hi al formulari següent: FORMULARI
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat

Coordinadora:
Pilar Abajo, telèfon 93 891 14 12,
a/e: p.abajo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 euros
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa i professorat
CONEIX LA COMPTABILITAT (I) I (II), dl. 22 i dj. 25 d’octubre (de 16 a 20h)
•

Contingut: En aquest tema coneixeràs què és la comptabilitat, descobriràs els elements del balanç
de situació d’una empresa i el compte de resultats, i podràs interpretar la situació econòmica i
financera d’una empresa a partir de la seva memòria, tot això des de la perspectiva del joc.

•

Professora: Elisa Martínez. Experta en finances (directora d'administració i comptabilitat a Unichips
Spa i Loop Telecom SA, i Cost Manager – Cost & Finance Controller a Alstom Transport, entre
d'altres). Creadora de FINANPOLIS - Aprende Finanzas Jugando!

INTERPRETA LA COMPTABILITAT (I) i (II), dl. 29 i dc. 30 d'octubre (de 16 a 20h)
•

Contingut: Aquest tema s’estructura al voltant de dos elements bàsics de la comptabilitat: el balanç i
el compte de resultats. Entenent per inversió l’actiu i per finançament el passiu.

•

Professora: Elisa Martínez

SOL·LICITAR I SABER JUSTIFICAR EL FINANÇAMENT EXTERIOR, AMB ELS BANCS O AMB
ALTRES ALTERNATIVES, dl. 5 i dj. 8 (de 16 a 19h) i dl. 12 de novembre (de 16 a 18h)
•

Contingut: En aquest tema veurem les modalitats de finançament més habituals, aprendràs a
avaluar les necessitats de finançament i veuràs què cal tenir en compte a l’hora de negociar amb una
entitat financera.

•

Professor: Jordi Sanchís. Economista. Coordinador en la gestió d'ajuts Leader al DAAM i
seguiment de projectes amb fons europeus a ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya,
entre d'altres).

PRINCIPIS DE MÀRQUETING, dj. 15 i dl. 19 (de 16 a 19h) i dj. 22 de novembre (de 16 a 18h)
•

Contingut: En aquesta sessió coneixeràs les estratègies de venda que podràs aplicar a la teva
empresa i també les eines bàsiques perquè puguis desenvolupar el teu propi pla de màrqueting.

•

Professor: Òscar Rodrigo. Economista. Responsable CRM Emagister (Grupo Intercom), entre
altres, i professor de Màrqueting i Comercialització - Responsable TIC a l'Escola de Viticultura i
Enologia Mercè Rossell i Domènech.
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