Formació
Escoles Agràries

Economia per a la gestió de
formatgeries artesanals
EA del Pirineu, dimecres del 10 de març al 7 d’abril de 2021

Presentació i objectius
Aquest curs va adreçat a formatgers en actiu o joves que vulguin emprendre un projecte de producció
agroalimentària artesanal.
L’objectiu és que al final del curs l’alumne tingui organitzada, amb suport informàtic, l’estructura bàsica per
dur la gestió econòmica de l’empresa de manera correcta i àgil.
Es treballarà amb una programa de facturació que permetrà veure els conceptes teòrics i paral·lelament
fer la part pràctica amb les dades de la pròpia formatgeria.
El curs consta de 5 sessions de dues hores, en línia, durant les quals s’explicaran conceptes bàsics i es
plantejaran exercicis que l’alumne podrà resoldre a casa. S’utilitzarà l’aplicació Zoom, de forma que
l’alumne podrà interactuar amb el professor durant les sessions i a més disposarà d’hores de consulta per
ajudar a resoldre els dubtes.

Requisits de preinscripció i matriculació
Les preinscripcions es poden fer fins el dia 2 de març prement l’enllaç que trobareu a l’apartat de
inscripcions.
Un cop rebem la preinscripció us confirmarem la plaça i, en aquest cas, us farem arribar un correu
electrònic amb les instruccions per matricular-vos.
Places limitades: 20 alumnes.

Professorat
Rodolfo del Río Lameyer, diplomat en Ciències Empresarials y gerent de la formatgeria wellDone
Lácticos.

Realització
Lloc: en línia
Calendari: dimecres 10, 17,
24, 31 de març i 7 d’abril
Horari: de 19 h a 21 h
Durada del curs: 25 hores
(10 en línia + 15 de treball a
casa)

Hi col·laboren

Inscripcions
Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pirineu a
través d’aquest enllaç:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw
7TvEOMBv9yU2dv7DdkCkmMHxpAsMMvwBT4HSVUREhMV0R
BUU80MUNZNlJIT1dYMjZXTDY3NS4u

Coordinadora:
Nati Valls Teixidó
a/e: nvalls@gencat.cat
Tel.: 973 352 358
Cost del curs:
32 €
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
TEORIA
GESTIÓ ECONÒMICA: COMPRES, VENDES I MARGE.
COMPRA: MATÈRIES PRIMERES, PROVEÏDORS, TRANSPORT, ESCANDALL, COSTOS FIXOS.
VENDES: PRODUCTES, CLIENTS, ABONAMENT / MINVES.
MARGE: BRUT I NET.

GESTIÓ BÀSICA, PARÀMETRES DE REFERÈNCIA:
ARTICLES, LOT/SÈRIE, FABRICACIÓ, PROVEÏDORS, CLIENTS, FACTURES/ABONAMENTS.

PRÀCTIQUES
SOFTWARE DE GESTIÓ: GESTIÓ DE FACTUSOL.
CONEIXEMENTS BÀSICS DE FUNCIONAMENT.
CONTROL DE GESTIÓ DE L’EMPRESA:
VENDES.
COMPRES.
CONTROL D'ESTOCS.
CONTROL D'INVENTARI.
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