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Objectiu general
L'objectiu que persegueix aquesta formació és donar solució a tots els
dubtes que pot tenir una persona quan intenta establir un negoci per
compte.

Objectiu especific
Mostrar els passos i les gestions a realitzar per poder crear una petita
empresa on l'alumne pugui desenvolupar la seva activitat professional,
prenent consciència de les diferents possibilitats que existeixen al mercat
laboral.

Continguts
Definició d'Empresari Individual.
Planificació del negoci.
Estudi econòmic.
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
Agència Tributària.
Tresoreria Territorial de la Seguretat Social.
Inspecció Provincial de Treball.
TRAMITACIÓ ADMINISTRACIÓ LOCAL
Llicència d'obres.
Llicència d'obertura.

Metodologia
Cada sessió l'alumnat disposarà de clares explicacions i exemplificacions que
li ajudaran a realitzar l'activitat o activitats proposades. Tot acompanyat
materials de documents d’estudi.
Davant qualsevol dubte l’alumnat podrà fer ús del fòrum general i dels
fòrums específics per formular consultes a la persona tutora i a la resta de
persones participants.

Sessió 1
Presentació i benvinguda al curs.

Sessió 2
Definició d'empresari individual.
Diferents tipologies d'empreses.
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Sessió 3
Planificació del negoci.
Experiència i iniciativa empresarial
Descripció del servei o producte a subministrar
Anàlisi i estudi de comprat
Pla de màrqueting

Sessió 4
Estudi econòmic
Càlcul dels recursos necessaris
Pressupost de tresoreria i el seu finançament
Anàlisi de rendibilitat

Sessió 5
Signatura digital.
Alta en agència tributària.

Sessió 6
Alta seguretat social.
Alta en inspecció de treball.

Sessió 7
Llicència d'obres.
Llicència d'obertura.

Sessió 8
Recuperacions, qualificació i valoració del curs.
A la darrera setmana del curs, juntament amb la pràctica presencia, ha de
servir per a poder superar aquelles activitats lliurades en el seu moment i la
seva avaluació sigui no superada o incompleta.
No es podrà presentar, en aquesta sessió, el 50% de les activitats del curs,
si en el seu moment no es va fer el corresponen lliurament.
La data de finalització de la formació, publicada al portal, no es podrà lliurar
cap activitat, i els
tutors, disposaran d’aquest dia per a introduir la
qualificació final del curs segon els criteris d’avaluació de l’activitat
formativa.
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Durada
La durada del curs és de 36 hores.

Preu
90 €.

Perfil alumnat
Professorat de Formació Professional i qualsevol professional o estudiant que
vulgui crear un negoci.

Programari utilitzat
Tractament de text i full de càlcul
activitats proposades al curs.

per a poder realitzar les diferentes

Avaluació
Per a superar el curs s’han d’entregar totes les activitats i haver superat el
80 %.
És imprescindible haver superat també l’última activitat dins del 80% i és
imprescindible haver superat les 3 sessions pràctiques. La qualificació final
del curs serà APTE, NO APTE o NO PRESENTAT.

Tutors
Domingo Miguel Gímenez

Important:


Qualsevol curs que no tingui una matrícula mínima d'alumnes, pot ser anul·lat.



Una vegada que el curs estigui iniciat no es retornarà cap import de la matrícula.
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