SEMINARI
El projecte
empresarial a
Batxillerat

dirigit a
És un seminari adreçat a l’alumnat de segon de
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior.

durada
Aquest seminari té una durada d’1 hora.

lloc
Es pot realitzar a la vostra escola o bé a les nostres
instal·lacions, situades a Terrassa.

cost
Aquesta activitat es realitza dins el marc
de promoció de la formació innovadora,
personalitzada i de qualitat de l’Euncet Business
School i no suposa cap cost per als participants.

Es tracta d’un seminari sobre orientació i dirigit a
l’alumnat.
El seu objectiu és assolir una visió acurada del projecte
empresarial i relacionar-lo amb les matèries de primer i segon curs
de batxillerat, posant més èmfasi en els continguts avaluables de
les proves PAU.

Contingut
• Com elaborar un pla d’empresa i la relació amb els coneixements
adquirits en economia i en organització d’empresa.
• Recorregut per tot el que s’ha de tenir en compte per elaborar el
projecte:
• Motius que porten a un emprenedor a iniciar un projecte:
característiques ha de tenir els promotors, quina forma
jurídica és la més adient, quins són els recursos necessaris
(materials o humans), l’organigrama, com realitzar un
estudi de mercat, DAFO, inversions, fonts de finançament,
màrqueting mix, previsió de vendes...
• Viabilitat del projecte des de la vessant tècnica, econòmica,
financera i comercial.
• Selecció d’inversions (VAN, Playback, TIR...), i la relació amb la
recuperació amb rotacions, períodes mitjans de recuperació,
la incidència en el fons de maniobra i anàlisi econòmicfinancer mitjançant les ràtios més habituals.

Ponent
FERRAN FONTANÉ

Més informació:
Mercè Arnero
Coordinadora Higher Education
secundaria@euncet.es

Tel. 93 547 60 66

www.euncet.es

ECONOMISTA
Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials, Branca Economia de l’Empresa,
per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Economista amb més de vint anys
d’experiència en Batxillerat i Cicles Formatius
de Grau Superior. És director i professor del Departament
d’Ensenyament i professor d’Euncet Business School.

