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Quan voleu 
que comenci 
el vostre futur?
Necessiteu claus per gestionar la vostra empresa 
de manera més eficaç? Busqueu eines per quali-
ficar els vostres coneixements i obtenir assesso-
rament universitari?

CEPTA i la Fundació URV presenten el curs Ges-
tió Executiva de PIMES, un programa formatiu 
adaptat a les demandes dels empresaris/es, au-
tònoms/es, directius/ves i treballadors/es que 
vulguin assolir coneixements de gestió empresa-
rial.

En un món en continu canvi com el nostre, l’ac-
tualització de coneixements de gestió empresa-
rial és un requisit bàsic per millorar les habilitats 
directives que, en última instància, són les eines 
que ens permetran prendre decisions positives 
per al funcionament general de l’empresa.

El curs permet assolir els coneixements per a la 
gestió i la presa de decisions estratègiques en les 
àrees clau de qualsevol negoci, en els àmbits de 
direcció de persones, orientació al mercat i ges-
tió financera.

 

2a edició
Sumeu-vos al curs  

que us permet 
aprendre  

al vostre ritme!
Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat



Què aconseguireu amb aquest curs?

POTENCIAR la  vostra experiència acumulada de gestió empresarial  

MILLORAR els vostres coneixements de lideratge i direcció  

FOMENTAR l’innovació per al desenvolupament personal i empresarial

ADQUIRIR coneixements de darrera generació que us permetran créixer a tots els nivells

INCREMENTAR les possibilitats de la vostra empresa en un entorn complicat  

Impulseu el creixement de la vostra empresa en un mercat canviant, gestioneu el talent dels empleats, 
analitzeu els productes, formuleu estratègies, assigneu recursos i mesureu resultats.

El curs té una orientació totalment pràctica i, a partir de l’estudi de casos reals, tindreu l’oportunitat de  
desenvolupar el vostre pla de millora de l’empresa, tutoritzada per experts. L’objectiu és obtenir una visió 
clara de com es gestiona de manera global l’empresa i assolir els coneixements per a la gestió i la presa 
de decisions estratègiques en les àrees clau de qualsevol negoci. 

Si, durant l’exercici de la vostra tasca professional, us ocupeu d’àmbits com la direcció de personal, 
orientació al mercat, gestió financera, direcció estratègica, innovació i normatives de marc legal, aquest 
és el curs que necessiteu. Si sou directius/ves  de pimes o emprenedors/es us esperem. 

  

“Milloreu les habilitats directives que us capacitaran per a la 

presa de decisions eficaces en un entorn complex i canviant”
Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat



 Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Programa

GESTIÓ A L’EMPRESA (17 h)
 
-Conceptes clau per gestionar: lideratge, nego-
ciació, comunicació, direcció d’equips i gestió 
del temps
-El pensament i la direcció estratègica per la 
gestió del canvi
-La gestió de l’organització
-Un concepte de futur: Responsabilitat social 
corporativa
-La metodologia Canvas
-Anàlisi de l’entorn macroeconómic. Els Mega-
trends
-El SWOT de la nostra empresa

ELS MERCATS i ELS CLIENTS (14 h)
 
-El màrqueting, com l’hem d’entendre?
-Conceptes operatius clau:
-El mercat
-L’entorn
-El client
-El pla de màrqueting com a eina estratègica i de 
treball
-A qui venc. Segmentació
-Què venc. Política de “producte”
-Com ho venc. Distribució
-A quin preu. Què és el preu?
-La comunicació amb el mercat.  
Objectius i polítiques
-La gestió de la innovació

ELS MERCATS INTERNACIONALS (4 h)
 
-Perquè la internacionalització de l’empresa
-Quins són mercats potencials?
-Accés als mercats internacionals
el pla de màrqueting internacional

2a edició
Continguts a mida de 

les vostres 
necessitats



Programa

 
GESTIÓ DE PERSONES (10 h)
 
-Estratègies en la gestió de persones
-Polítiques de RH
-Pensant en el present i futur de l’empresa
-Estructuració de la plantilla de persones
-La mirada en el creixement de l’empresa
-La selecció de les persones
-El treball en equip

GESTIÓ FINANCERA (14 h)
 
-Les finances
-Estats de comptes per saber on som i on volem 
ser
-Anàlisi i avaluació de resultats
-La tresoreria i la liquiditat
-Les inversions
-El valor dels diners
-El cost d’oportunitat
-Els pressupostos
-Que he de fer per conèixer on vaig
-Com els he d’elaborar per gestionar  
correctament
-El Quadre de gestió íntegra
-Com negociar amb els bancs

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ  
I LA CREATIVITAT (7 h)

-La filosofia de la Innovació des del mercat
-Introducció a la creativitat
-Tècniques per fomentar la creativitat
-Avaluació i selecció d’idees
-Valoració de la implantació de les idees

LEGISLACIÓ EMPRESARIAL 
APLICABLE. VISIÓ DE CONJUNT (4 H)
 
-Àmbits:
Laboral, Contractació Mercantil, Fiscal, Penal
Medi ambiental, Altres normatives: PRL, LOPD,  
Responsabilitat penal, 

 Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat

PROJECTE FINAL PERSONAL (20 hores)

Partint del SWOT elaborat per cada participant al 
curs de la seva empresa, l’alumne haurà de triar un 
aspecte de la mateixa que vulgui ser susceptible de 
millora i elaborar un pla d’optimització.

Cada alumne comptarà amb el suport d’un dels 
docents del curs que actuarà com a tutor, ajudant a 
identificar variables, definir indicadors mesurables 
per constatar que s’aconsegueix la millora espera-
da o la solució del problema.

2a edició
Elaboreu el vostre 
projecte personal 
     a mida à 



  

Coordinació acadèmica: Mario Arias Oliva:
Doctor en Administració d’Empreses i professor 
al departament de Gestió d’Empreses de la URV. 

Docents:  
-Mario Arias Oliva  / Gestió de l’empresa 
-Joaquim Carbonell / Mercat i clients
-Rafael García Santos / Mercats internacionals
-Ingrid Queralt - Gestió de persones 
-Maria Jesús Blasco / Gestió financera
-Jordi Giró / Gestió de la innovació i la creativitat 
-Xavier Tua / Legislació empresarial 

Durada / Preu: 70 h / 1.180 €

Quadre docent i Programa formatiu 
Dates: Del 20/11/2017 al 05/03/2018

Horari: Dilluns de 16:00 a 21:00h

Classes: Del 20/11/2017 al 05/03/2018
-Una part de la formació es durà a terme en for-
mat online, a través de la xarxa i en contacte di-
recte amb el claustre de professors. 

Matrícula: 
-CEPTA
Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es

-Centre de Formació Permanent Fundació URV
Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Us esperem a: 
 
Instal·lacions de CEPTA a Tarragona:

Avinguda Roma, 7. 6a planta.
Durant el curs els docents oferiran als alumnes re-
cursos per reforçar les classes presencials a través 
de la plataforma Moodle. 

L’alumnat podrà accedir als continguts del progra-
ma, material de consulta dels mòduls formatius, ar-
ticles documentació complementària i autoavalua-
cions. La plataforma Moodle serà també el fòrum 
virtual on els alumnes podran comunicar-se amb 
els companys i adreçar consultes a l’equip de do-
cents del curs. 

Formació online

Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat



Satisfacció dels alumnes de la 1a edició 
Acrediteu amb nosaltres els vostres coneixements

Les bones sensacions dels alumnes que ja han cursat la primera edició del curs són la millor garantia 
per avalar l’èxit del curs que us permetrà aplicar nous coneixements empresarials. 
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Daniel Capa / Enginyer Industrial
“Recomanaria a tothom el curs, ja que 
aporta els coneixements d’un MBA 
aplicats al dia a dia de la pime. És una 
formació interessant per tot aquell que 
estigui interessat en el món de la gestió. 
Ha estat tot un èxit” 

Montse Queralt /Maletes Queralt
“He assolit una sèrie d’eines que desco-
neixia, que vull posar a la pràctica i crec 
que em poden servir molt. Recomanaria 
el curs a qualsevol que vulgui assolir 
més coneixements per tindre una millor 
formació”

Alícia Casamitja / Cap d’Administració
“De tots els mòduls hi treus alguna cosa, 
sobretot el de gestió. També era molt in-
teressant el tema de la legislació, perquè 
s’ha de tenir molt en compte i sempre hi 
ha aspectes que desconeixes i que poden 
ser de molt servei” 

Montse Andrés / Porta Sistema S.L 
“Ara tinc una visió més directiva, sobretot 
en l’àmbit de gestionar persones i crec 
que curs és molt útil per a treballadors de 
comandaments intermedis, ja que aporta 
una visió de conjunt de l’empresa”. 

Aarón Sabat / Autoescola Sabat 
“Estic molt satisfet amb el curs, ja que 
m’ha aportat coneixements que puc 
aplicar en el dia a dia de l’empresa. Del 
conjunt de continguts destacaria els que 
fan referència a organització i gestió de 
personal”

Pablo Gómez Corredera /Enginyer Industrial
“Estic molt satisfet amb el curs, el que 
destacaria és la visió general empresarial 
que aporta. Pel que fa a continguts, els 
mòduls dedicats Màrqueting i Mercats 
són els que millor m’han anat per al meu 
dia a dia”

Més informació i inscripcions:

  -CEPTA: Fani Banús / 977211966 / fbanus@cepta.es / www.cepta.es
  -Centre de Formació Permanent Fundació URV: Raquel Ramos / 977 77 99 64 / raquel.ramos@fundacio.urv.cat


