
Formació 
Escoles Agràries

Organitza i gestiona la teva 
empresa

Alcarràs, del 27 de febrer al 26 de març de 2020

Pla Anual de
formació agrària

Presentació i objectius

Professorat

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Hi col·labora

Transferir coneixements per analitzar i determinar els costos de producció, fer la gestió econòmica dels
processos, elaborar els escandalls dels productes i fixar els seus preus de venda.

Optimitzar la planificació i augmentar la productivitat de qualsevol procés productiu. Durant les
sessions s’abordaran de forma teòrica i pràctica, algunes eines que ho permetin com el diagrama de
Gantt.

La manera de consolidar els coneixements serà eminentment pràctica i el curs s’adaptarà, en la manera
que es pugui, a les problemàtiques que pugui tenir l’alumnat en el seu dia a dia.

Requisits de preinscripció i matriculació

• Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.

• Còpia del DNI i de la tarja sanitària.

• Declaració jurada i full de recepció de material es facilitarà a l’alumne el primer dia.

• Justificant de pagament.

• Rebut de cotització d’autònom o capçalera de la nòmina.

Advocats, informàtics i economistes

Lloc: Centre Major d’Alcarràs
C/ Major 22-32 Alcarràs
Calendari: 27 febrer , 5, 12 , 19  i 
26 de març 2020
Horari:  sempre en dijous  de 19:00 
a 22:00 h
Durada del curs: 15 h

Coordinador: 
Jaume Castells ,, 
a/e: jaume.castells@gencat.cat

telèfon 973 76 01 00

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €



Programa

Formació 
Escoles Agràries

Organitza i gestiona la teva empresa

SESSIÓ 1, dj. 27 de febrer 

GESTIÓ EMPRESA 
1. Interpretació de balanços i comptabilitat
2. Certificat digital

Professora: Elena Estopà

SESSIÓ 2, dj. 5 de març

XARXES SOCIALS I COMERCIALITZACIÓ 
1. Twiter
2. Instagram
3. Altres xarxes

Professora: Elena Estopà

SESSIÓ 3, dj. 12 de març

INTRODUCCIÓ AL DIAGRAMA DE GANTT
Professor: Marco Yagüe

SESSIÓ 4, dj. 19 de març

CASOS PRÀCTICS DEL DIAGRAMA DE GANTT
Professor: Marco Yagüe

SESSIÓ 5, dj. 26 de març

ANÀLISI DE RESULTATS DEL DIAGRAMA DE GANTT
Professor: Marco Yagüe


