
 

El curs es realitza en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida 

Xarxa Vives d’Universitats 

Aquest curs pot ser reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per la UdL 

Resta d’Universitats: consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat 

 

 

 

___Descripció del curs: 

El curs va adreçat a estudiants de darrer curs de primer cicle, estudiants de segon cicle i 
alumnes titulats que tinguin interès en conèixer el procediment per iniciar un projecte 
empresarial o que vulguin desenvolupar la seva pròpia empresa. 
 

___Objectius del curs: 

 Donar a conèixer l’autoocupació entre els estudiants i els recent titulats com una opció vàlida per 
incorporar-se al mercat laboral. 

 Formar els estudiants en el procés de creació d’una empresa, facilitant-los la informació, les 
fonts i els organismes amb els quals s’han de relacionar. 

 Capacitar els alumnes per redactar un pla d’empresa de forma que pugui servir com a base 
vàlida per, posteriorment, elaborar-ne un amb més concreció i aprofundiment sobre la seva 
iniciativa empresarial 

 Donar a conèixer les possibilitats de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions 
(NTIC) aplicades als nous projectes empresarials. 

 

___Metodologia: 

El curs es desenvolupa en una aula informàtica amb un ordinador per cada alumne. Consta de 
sessions teòriques de cada tema seguides per una part pràctica corresponent on els alumnes 
podran començar a aplicar els coneixements adquirits al seu cas pràctic de Pla d’Empresa amb 
l’assessorament del professorat. 

Creació i gestió d’empreses - Aprèn a 
crear la teva pròpia empresa      Codi curs: C-15/13 
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___Avaluació: 

Assistència mínima al 80% de les sessions i lliurament d’un Pla d’Empresa deshidratat 
correctament elaborat. 

 

___Programa i continguts (20h.):  

1. INTRODUCCIÓ AL MÓN DELS EMPRENEDORS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
2. ELS PLANS D’EMPRESA 

2.1. INTRODUCCIÓ 
2.2. L’EMPRENEDOR I LA IDEA DE NEGOCI 
2.3. ESTRATÈGIA I ENTORN 

2.3.1 Planificació estratègica 
2.3.2 Organització funcional de l’empresa 
2.3.3 Control de gestió 

2.4. PLA DE MÀRQUETING (Màrqueting i Mercadotècnia aplicats a projectes 
empresarials) 

2.5. GESTIÓ D’OPERACIONS I PRODUCCIÓ (comprensió del procés empresarial) 
2.6. FORMES JURÍDIQUES DE L’EMPRESA 

2.6.1. Elecció de la forma jurídica apropiada a cada cas 
2.6.2. Societats unipersonals i multipersonals 
2.6.3. Avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles 

2.7. TRÀMITS NECESSARIS PER CREAR UNA EMPRESA 
2.7.1 Tràmits legals per crear una empresa 
2.7.2 Organismes de tramitació 
2.7.3 Patents i marques 
2.7.4 Assegurances 

2.8. FISCALITAT I RECURSOS HUMANS  
2.9. RECERCA D’AJUDES I SUBVENCIONS 
2.10. ORGANISMES I FONTS DE SUPORT A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS 

COMPTABILITAT BÀSICA PER A PIMES 
2.11. PLA ECONÒMIC - FINANCER  

2.12.1.    Pla d’inversions inicial 
2.12.2.    Pla de finançament de l’empresa 
2.12.3.    Compte de resultats previsionals 
2.12.4.    Pla de tresoreria previsional  
2.12.5.    Balanç de situació 
2.12.6.    Anàlisi del punt mort o d’equilibri 
2.12.7.    Ratis financers (masses patrimonials, fons de maniobra, etc.) 
 

 
3. ELABORACIÓ D’UN PLA D’EMPRESA “DESHIDRATAT” - CAS PRÀCTIC 
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___Coordinació:  

 Rosa M. Florensa i Guiu 
Professora del Departament d’AEGERN de la UdL 

 Francesc Altès Nolla 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
 

___Equip docent:  

 José Manuel Alonso Martínez  
Professor del Departament d’AEGERN de la UdL 
 

 Ramon Saladrigues Solé 
Professor del Departament d’AEGERN de la UdL 
 
 
 

DATES i HORARI: Del 22 al 24 de juliol de 2013 

Dia 22 i 23: de 9.00-14.00h i de 16.00 a 18.30h 

Dia 24: 9.00-14.00h 

QUOTA D'INSCRIPCIÓ: Curs gratuït 

INSCRIPCIONS: La inscripció es formalitzarà mitjançant la tramesa a la Secretaria 
del curs de : 

 Inscripció electrònica a www.ctfc.cat 

 Fotocòpia del DNI 

Data límit d’inscripció: 8 de juliol de 2013 

Nombre màxim de matriculats: 15 (les places es cobriran per 
ordre d’inscripció) 

LLOC DE REALITZACIÓ : CTFC. Pujada del Seminari s/n. Solsona. 

ALLOTJAMENT 
La Secretaria del Curs pot facilitar informació sobre l’allotjament als 
participants del curs.   

 

SECRETARIA DEL CURS 
          Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - C/ Pujada del Seminari s/n  - 25280 Solsona  - 

Tel: 973. 48 17 52  - Fax: 973. 48 13 92  
A/e: formacio@ctfc.es  - www.ctfc.cat 

Segueix-nos a: http://www.facebook.com/centretecnologicforestaldecatalunya - http://twitter.com/ctforestal 
Si no voleu rebre més informació sobre les activitats formatives organitzades pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,envieu un missatge a formacio@ctfc.cat.  Gràcies


