
DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de 
formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat horària dels cursos i la 
disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos   
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A
 
Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés durant 
el mes de maig de 2012* A x 0,90 B

Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu 
(C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de 
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o 
Banc Santander.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D Nom

Primer Cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població CP 
 
Comarca/província Tel. 
 
Adreça electrònica   

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs Titulació 

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 
 

 Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat 
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protec·
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·
lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals 

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 · Fax 973 70 33 98 · A/e: estiu@estiu.udl.cat · http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya pot facilitar informació sobre 
l’allotjament per als participants del curs.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel. 973 481 752
formacio@ctfc.cat

38S5 Dret, Economia, Política i Societat

CREACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES. 
APRÈN A CREAR LA TEVA PRÒPIA 
EMPRESA

Del 23 al 27 de juliol
Solsona

El curs donarà a conèixer l’autoocupació com una opció vàlida per 
a incorporar·se al mercat laboral i formarà l’alumnat en el procés 
de creació d’una empresa, tot facilitant·los la informació, les fonts 
i els organismes amb els quals s’han de relacionar. Així mateix, els 
capacitarà per redactar un pla d’empresa de forma que els serveixi 
com a base vàlida per, posteriorment, elaborar·ne un altre amb més 
concreció i aprofundiment sobre la seva iniciativa empresarial. 
El curs també mostrarà les possibilitats de les noves tecnologies 
de la informació i les comunicacions aplicades als nous projectes 
empresarials, motiu pel qual es desenvoluparà en una aula 
d’informàtica. Constarà de sessions teòriques de cada tema 
seguides de la part pràctica corresponent, en la qual els i les 
alumnes podran començar a aplicar, al seu cas pràctic de pla 
d’empresa, els coneixements adquirits. Després de les 45 hores 
lectives hi haurà unes tutories destinades a solucionar els dubtes 
que l’alumnat pugui tenir a l’hora d’acabar de confeccionar el seu 
pla d’empresa. L’avaluació i superació del curs es basa en una 
assistència mínima al 80% de les sessions i en el lliurament d’un pla 
d’empresa correctament elaborat. 
El curs va adreçat a estudiants de darrer curs de primer cicle, es·
tudiants de segon cicle i alumnes titulats/des que tinguin interès en 
conèixer el procediment per iniciar un projecte empresarial o que 
vulguin desenvolupar la seua pròpia empresa.

Coordinació Rosa M. Florensa i Guiu (Departament d’AEGERN de la 
UdL) i Francesc Altès Nolla (Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya) 

Equip docent José Manuel Alonso Martínez (UdL) i Ramon Saladrigues 
Solé (UdL)

Hores lectives 45
Espai Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Preu Gratuït
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 23
 José Manuel Alonso
09.00·11.15 h Introducció al món de l’empresa: l’emprenedor, la 

idea de negoci i el pla d’empresa. Documents de 
treball

11.45·14.00 h Anàlisi de l’entorn. Anàlisi del sector
 José Manuel Alonso 
15.00·16.45 h Estudi de mercat
17.15·19.00 h Pla estratègic
 
Dimarts 24
 José Manuel Alonso
09.00·11.15 h Pla de màrqueting
11.45·14.00 h Pla d’operacions
 José Manuel Alonso
15.00·16.45 h Pla d’operacions
17.15·19.00 h Pla d’organització i recursos humans
 
Dimecres 25 
 Ramon Saladrigues
09.00·11.15 h Pla econòmic i financer
11.45·14.00 h Pla econòmic i financer
 Ramon Saladrigues 
15.00·16.45 h Pla econòmic i financer
17.15·19.00 h Pla econòmic i financer 

Dijous 26 
 Ramon Saladrigues i José Manuel Alonso
09.00·11.15 h Pla econòmic i financer
11.45·14.00 h Pla econòmic i financer
 Ramon Saladrigues i José Manuel Alonso
15.15·19.15 h Visita a diverses empreses del Solsonès

Divendres 27 
 José Manuel Alonso
09.00·11.15 h Estructura legal
11.45·14.00 h Direcció i control
 José Manuel Alonso
15.00·16.45 h Tutoria i treball individual
17.15·19.00 h Tutoria i treball individual
 

INFORMACIÓ 
Matèria Transversal UdL 

http://estiu.udl.cat

Projecte finançat pel Ministeri d’Educació 
en el marc del Programa d’Atenció Integral i 
Ocupabilitat dels Estudiants Universitaris

http://www.udl.cat/serveis/estiu/Materiatransversal.html
http://www.udl.cat/serveis/estiu/Materiatransversal.html

