Formació
Escoles Agràries

Gestió comptable de
l’empresa agroramadera
Alcarràs, del 14 d’octubre al 16 de novembre de 2021

Presentació i objectius
Curs destinat a ramaders que vulguin millorar la gestió empresarial tenint en compte l’impacte sobre costos i
minimització de punts febles, en definitiva:
• Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
• Definir els objectius i la utilitat de la comptabilitat en general i de la comptabilitat analítica o de gestió.
• Quina informació ens pot oferir la comptabilitat i aprendre a analitzar uns estats comptables.

Requisits de preinscripció i matriculació
Documentació necessària:
•
•
•
•
•
•

Còpia delDNI i de la targeta sanitària.
Justificant de pagament.
Rebut de cotització d’autònom o capçalera de la nòmina.
Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració responsable que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració jurada i full de recepció del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.

Professorat
Josep Maria Florensa Morancho, diplomat en Ciències empresarials, titulat d’ESADE i consultor d’empreses

Realització

Inscripcions

Lloc:
Aula 1r pis
Centre Major d’Alcarràs

Podeu inscriure-us-hi escrivint al coordinador del curs
Jaume Castells Charles al seu correu:
jaume.castells@gencat.cat

Calendari:
Dimarts i dijous del 14 d’octubre
fins el 16 de novembre

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
El pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència
bancària al Cc de l’Escola Agrària d'Alfarràs
núm. ES70-2100-0518-87-0200097129, indicant
el nom de l’alumne i el nom del Curs Gestió agroramadera

Horari:
De 17:00 a 20:00 h
Durada del curs presencial:
30 h

Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret de certificat de curs amb un
(80%) d’assistència a les classes.
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa

SESSIÓ 1 i 2, dj. 14 i dt. 19 d’octubre
17:00 a 20:00 h QUÈ ÉS LA COMPTABILITAT? PER A QUE SERVEIX?
ORÍGENS, DEFINICIONS, PROCEDIMENT, TÈCNICA I CICLE COMPTABLE
Professor: Josep Maria Florensa Morancho
SESSIÓ 3, 4 i 5, dj. 21, dt. 26 i dj. 28 d’octubre
17:00 a 20:00 h NORMATIVA, PLA COMPTABLE
Tipus d’assentaments comptables
Resolució d’exemples pràctics
Professor: Josep Maria Florensa Morancho
SESSIÓ 6 i 7, dt. 2 i dj. 4 de novembre
17:00 a 20:00 h COMPTABILITAT ANALÍTICA O DE GESTIÓ
Aplicació pràctica a l’activitat agroramadera
Professor: Josep Maria Florensa Morancho
SESSIÓ 8, 9 i 10, dt. 9, dj. 11 i dt. 16 de novembre
17:00 a 20:00 h ESTATS COMPTABLES
Anàlisis de balanços i principals ratis econòmics
Exemple pràctics
Professor: Josep Maria Florensa Morancho
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