
Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament 

Rural:  
Europa inverteix en les 

zones rurals 

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS 
 

Nom del curs Places Període Horari i dia  Hores 

 
Gestió àmplia del bosc mediterrani (aprofitament de tots el recursos) 

20 Primer semestre A determinar 50 

 
Cunicultura ecològica 

20 Primer semestre A determinar 20 

 
Reconversió a Vitivinicultura ecològica 

20 Primer semestre A determinar 30 

 
Comercialització de productes ecològics: eines i recursos 

20 Segon semestre A determinar 50 

 
Ensinistrament de cavalls per al treball agrícola 

20 Primer semestre A determinar 50 

 
 
 

Inscripcions i matrícules  

 A l’Escola, fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent; cal dur:  
Fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms 
i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 
Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari. 

Règim general del curs  

 L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs 
és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: 
ES63 2013 6122 19 0200011148 | BIC: CESCESBBXXX, especificant el nom de l’alumne/a i 
el nom del curs. 
Es lliuraran certificats de cada curs als/a les alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de 
les hores programades. 

El curs es fa a  

 ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 
- FUB: Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB) - Tel. 93 874 90 60 - 08242 Manresa 

 Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.gencat.cat/daam/ecas 

  

Amb la col·laboració de: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSOS DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 2015 

 
 

ELABORAR UN PLA D’EMPRESA AGRARI 
 
Dates: del 22 d’abril al 3 de juny de 2015 
Horari:  de 16 a 20 hores 
 

 
 

mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
http://www.gencat.cat/daam/ecas


PRESENTACIÓ 
 

 
Aquest curs pretén donar l’oportunitat 
d’adquirir els coneixements bàsics per poder 
elaborar un pla d’empresa agrari que permeti 
definir, analitzar i valorar una estratègia de 
negoci, i per conèixer quines garanties d’èxit 
ofereix el projecte amb el qual es vol 
incorporar a l’activitat agrària. 
 
Aquest curs forma part de la formació 
obligatòria dins l’itinerari formatiu del jovent 
que es vol incorporar a l’activitat agrària i que 
opta a les ajudes que dóna l’Administració 
amb aquesta finalitat. 
 

 
 
OBJECTIUS 
 
- Conèixer com s’elabora un  
  pla d’empresa agrari. 
 
- Elaborar el propi pla d’empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

Durada: 30 hores 

Horari: Dimecres, de 16 a 20h  

 

Nombre màxim d’alumnes: 20 
 
Metodologia: Explicació del pla d’empresa    
i com elaborar el propi pla d’empresa. 
 
Cal portar ordinador portàtil o llapis USB per 
poder treballar tant a la classe com a casa. 
 
Al llarg del curs, l’alumnat realitzarà el seu 

treball individual amb el tutoratge del 

professorat del curs. 

 
DESTINATARIS 

 
Joves que necessitin formació per elaborar un 
pla d’empresa per tal d’incorporar-se a 
l’activitat agrària, i titulars d’explotacions 
agràries que vulguin fer-ne un, a fi de poder 
definir quina serà la continuïtat o la innovació 
de la seva empresa. 
 
Per poder seguir el curs, és convenient que 
l’alumnat disposi d’uns coneixements previs 
en matèria de gestió econòmica i financera, i 
també un cert coneixement sobre programari 
de full de càlcul, com ara Excel. 
 

PROGRAMA 

 
El pla d’empresa: conceptes previs i 
identificació del projecte i de la persona  
emprenedora. 
 
Pla de màrqueting. 
 
Pla de producció o d’operacions. 
 
Pla de recursos humans. Pla jurídic fiscal. 
Annexos del pla d’empresa. 
 
Pla econòmic i financer. 
 
 
Hi pot haver canvis en el calendari i en el 
programa segons les necessitats del 
curs, però se’n mantindran els continguts. 
 
 
 
 
 

 


