
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2023 
 Fem  CONSOLIDACIÓ  

 5 preguntes clau sobre la situació econòmica 
del negoci que no sabries com contestar 

 

Adreçat a 

o Persones professionals que gestionen el seu negoci i microempreses que volen aprofundir en la gestió 
econòmica per prendre decisions basades en les pròpies dades del negoci.  
 
 

Objectius  

o Donar les pautes per a una anàlisi econòmica de l’activitat de persones autònomes i microempreses. 
o Respondre les 5 preguntes clau necessàries per a la gestió d’un negoci: evolució, benefici, despeses, sou 

a aplicar, criteris de finançament.  
o Ser capaç d’analitzar com està l’activitat o l’empresa, quins aspectes estan associats i quins es poden 

millorar. 
 
 

Metodologia  

La metodologia de treball és totalment pràctica. Es combinen les exposicions teòriques i els exemples pràctics 
per facilitar la comprensió dels aspectes que es treballen. A partir de plantilles, les persones participants podran 
realitzar el detall dels ingressos i despeses de la seva activitat i plantejar les preguntes que sorgeixen durant la 
seva elaboració. Aquestes preguntes-respostes de casos afavoreixen un aprenentatge grupal i col·lectiu. 
Si hi ha persones que no tenen les dades pròpies per poder treballar, se’ls facilitarà un cas pràctic. 
 
 

Continguts  

       Sessió 1 
o Introducció. 
o De què parlem quan parlem de la gestió econòmica del negoci de persones autònomes i 

microempreses. 
o Els errors més freqüents en la gestió econòmica del negoci. 
o Quins criteris se solen aplicar i quins s’haurien d’aplicar. 
o Com evitar aquests errors millora la presa de decisions? 
o Conclusions. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

 
        Sessió 2 

o Introducció. 
o Responem preguntes: Com va l’empresa? 
o Responem preguntes clau: Quin benefici es genera? 
o Responem preguntes clau: Quin sou em puc treure? 
o Responem preguntes clau: A on van destinades la majoria de les despeses? 
o Responem preguntes clau: Com m’hauria de finançar? 
o De les necessitats als objectius. 
o Conclusions. 

         
 

Data  

Dimecres 26 d’abril i 3 de maig 2023 de 9.30 a 13.30h ( Total 8 hores) 
 
 

✓ La sessió formativa serà impartida per Elisabet Bach Oller ( Elisabet Bach Consultoria).  
 

Més informació i inscripcions 

• Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç  
o Inscripció 

• La sessió informativa s’impartirà a les instal·lacions del Servei de promoció econòmica al Centre Àgora, 
a la Pl.  Àgora, 1 de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II).  
 

• Més informació:  Telèfon   93 817 11 69   /  web   https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSacu-9ws8_SR8vwRLqmj7J6UnVMTMqPWBTX2DwLHY06kGJg/viewform
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/

