
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (on line) 
Fem  CONSOLIDACIÓ   

Ho estic fent bé? Els indicadors clau de 

gestió de la pime o autònom 
 Quins són els indicadors clau per mesurar el desenvolupament de l’empresa 

 

 
Objectius  

 Que els participants aprenguin a mesurar el desenvolupament global de la seva empresa  a partir 
d’uns pocs indicadors clau. 

  Conèixer què  són els indicadors clau de gestió, quins són els principals en els diferents àmbits de la 
empresa i com es calculen. 

 Que els participants reconeguin quins són els indicadors clau que més convenen a cada empresa. 
 

Adreçat a 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 

 Persones emprenedores que han obert recentment el seu negoci . 
 

 

Continguts 

 Sessió 1 
 -Que són els indicadors de gestió, àmbits , característiques i per a què serveixen. 
 -Principals KPI ( indicadors clau de mesura) 
 -Com els  calculo. 

 
 Sessió 2 
 -Com trio els KPI que més em convenen i quants. 
 -Exercici pràctic de selecció dels KPI de cadascun dels participants. 

 
 

Acció formativa impartida per 

Sergi Cañellas, de D’Aleph Formació SL. Formador en creació i consolidació d’empreses. Grau en Administració 

i direcció d’empreses i Màster en gestió internacional a ESADE Business School. 

 

 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 

Calendari 

Els dijous 1, 8, 15 i 22  d’octubre de 2020,  de 15 a 17h (8 hores). 
La sessió es farà on line amb una plataforma de videoconferència. 
 
Més informació 

 

Tel.   93 817 11 69          
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
Web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
     @promecovila 
 
 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma de videoconferència 
per poder participar en l’acció. 

 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
 
 

Vols rebre informació via whatsapp ( 683 511 245 )de les activitats que realitza el Servei 

de promoció econòmica al llarg de l’any?  
 

SÍ         mòbil  

NO   
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