CURS

GESTIÓ DE PROJECTES
L’objectiu d’aquests curs és el d'oferir una pinzellada de tot allò que s'ha de tenir en
compte a l'hora de portar un negoci. Volem que el restaurador-emprenedor tingui uns
coneixements bàsics que li permetin detectar els recursos (materials i humans)
necessaris per a tirar endavant la seva activitat.
Aquest és el primer bloc d’una proposta més extensa que engloba també sessions
formatives sobre com analitzar: els punts forts i dèbils de l’activitat que es vol
desenvolupar o que ja està en marxa; els punts forts i dèbils del restaurador com a
emprenedor; i com trobar i comunicar-se amb els clients.
Els altres blocs previstos per a futures edicions són:
•
BLOC 2: PRODUCCIÓ
•
BLOC 3: COMERCIALITZACIÓ
•
BLOC 4: GESTIÓ D'EQUIPS
PROGRAMA
1- El pressupost i la gestió econòmica (3 hores):
1.1 El pla d’inversió inicial o “què necessito per a la meva activitat”
1.2 El pla de finançament o “d’on trec els diners per a mantenir el negoci”
1.3 El sistema de cobrament – pagament o “de qui depenc i a qui demano”
1.4 Elaboració de pressupostos o “el que es traduirà en ingressos”
2- El compte de resultats o “el control del meu negoci” (3 hores):
2.1 Objectiu del compte de resultats o “saber si estic guanyant o perdent diners”
2.2 Anàlisi del compte de resultats o “saber si la meva activitat és productiva”
2.3 Càlcul del llindar de rendibilitat o “saber quantes obres venc i a quin preu”
3- La tresoreria o “el control dels meus diners” (3 hores):
3.1 Conceptes o “no confondre ingressar amb cobrar”
3.2 Càlcul i elaboració de la tresoreria o “quant tinc al banc o a la butxaca”
3.3 Control i anàlisi de desviacions o “saber què passa en cada moment”
3.4 Finançament de les necessitats o “quan i quant haig de demanar”
4- Aspectes jurídics i documentals o “el que t’hauria de fer un bon gestor” (1 hora)
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Fundadora de GEZTIO, empresa dedicada a la recuperació d’edificis històrics
Durada
10 hores lectives
Idioma
El curs s’impartirà en català | castellà (indistintament)
Dates i horari
29, 31 de gener 1 de febrer
Dimarts 29 i dijous 31: de 10h a 13h
Divendres 1: de 10 a 14h
Lloc
Escola Superior de conservació i Restauració de Béns Culturals de catalunya:
C. Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona
Preu
100 €
85 € estudiants ESCRBCC i socis del CRAC
Número d’alumnes
12
En el cas que l’alumne vagi realitzant els propers blocs previstos, es podrà arribar a un
1 crèdit ECTS reconegut per l’ESCRBCC.
El curs es realitzarà amb un mínim de 10 inscripcions.
Preinscripcions
Envieu les vostres dades omplint el formulari.
En cas que hi hagi més sol·licitants que places disponibles, regirà l’ordre de
preinscripció.
Inscripcions
L’ESCRBCC confirmarà l’acceptació dels alumnes via correu electrònic i facilitarà el
núm. de compte, per tal que l’alumne dugui a terme el pagament que s’haurà de fer en
un termini de 5 dies. Si després d’aquest temps l’interessat no ha fet el pagament,
s’entendrà que ha desistit i es donarà la plaça al següent candidat de la llista d’espera.

