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POSTGRAU 5a edició
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE L’EMPRESA
AGROALIMENTÀRIA [PGEA]

“Postgrau que tota
persona del sector
alimentari hauria de
fer. Et dóna una idea
general del sector a
l’actualitat i també
una visió del futur”

PRESENTACIÓ

Després de l’èxit de les quatre primeres edicions, i per cinquè any consecutiu,
la Universitat de Lleida (Campus d’Excel·lència Internacional) i Forum Empresa
ofereixen conjuntament el cinquè curs de Postgrau en Gestió Estratègica del
Sector Agroalimentari (PGEA).
La importància del sector agroalimentari posa de manifest la necessitat d’oferir
una formació especíﬁca i integral en la direcció estratègica de l’empresa
agroalimentària.
Jordi Carbonell
Director Postgrau Agroalimentari PGEA

A QUI VA DIRIGIT?
•
•

Directius, càrrecs intermedis i tècnics del sector agroalimentari: indústries,
cooperatives, explotacions agràries, empreses de serveis per al sector
agroalimentari, distribució comercial, entre altres.
Titulats universitaris i joves professionals que vulguin desenvolupar una
carrera professional d’èxit i buscar noves oportunitats empresarials.

CALENDARI

Dates i Horari:
Del 20 d’octubre de 2017 al 28 d’abril de 2018.
Els divendres, de 16’00h. a 20’00h., i un dissabte al mes, de 9’00h. a 13’00h.
Sessions conceptuals: Aula de Formació de Forum Empresa.
Av. Blondel, 21, 4t. 25002 Lleida.

TITULACIONS
• Diploma de Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària
per la Universitat de Lleida, per a titulats universitaris, amb 30 crèdits ECTS.
• Diploma d’Especialista Universitari en Gestió Estratègica de l’Empresa
Agroalimentària per la Universitat de Lleida, per als que no tenen titulació
universitària, amb 21 crèdits ECTS.

OBJECTIUS I CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferir el coneixement de l’entorn sociopolític i econòmic que envolta el
sector agrari: mercats mundials, PAC, ...
Conèixer les característiques de la Indústria Agroalimentària.
Facilitar les eines de caràcter pràctic per a la gestió empresarial de la
cadena agroalimentària: gestió comptable i ﬁnancera, tecnologia i I+D,
sistemes d’operacions, ...
A través de l’estudi del cas, conèixer in situ situacions empresarials reals.
Donar pautes per la direcció estratègica, plantejant solucions a l’hora
d’afrontar problemes i desaﬁaments dels negocis del sector: cooperació i
aliances, gestió d’equips humans, ...
Donar coneixements de direcció comercial i màrqueting.
Perfeccionar habilitats directives: lideratge, motivació, gestió del temps,
comunicació a l’empresa, ...
Facilitar el networking entre els professors i els directius de les principals
empreses del sector.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
FORUM EMPRESA

www.forumempresa.cat
inscripcions@forum2001.es
Av. Blondel, 21, 4t.
25002 Lleida
T. 973 28 06 71
F. 973 28 30 96
Twitter: @Forum_Empresa

IN
AVUSCRIU
I M -TE
ATE
LES
IX
PLA
LIM CES
ITA SÓ
DES N
!

POSTGRAU 5a edició
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA [PGEA]

METODOLOGIA PRÀCTICA I INNOVADORA
El Postgrau tindrà dos vessants:
1.- L’ESTUDI DEL CAS a través de les visites a empreses de referència del sector.
Aquest és un dels trets distintius del PGEA per tal de conèixer in situ
experiències pioneres i del territori centrades en els diferents àmbits tractats
al llarg del Postgrau. Aquestes visites són valorades molt positivament pels
alumnes, ja que els permet analitzar situacions empresarials reals i fomentar
la discussió amb els propis empresaris i directius per aplicar els coneixements
adquirits.
Els alumnes treballaran en equips multidisciplinars aportant coneixements i
experiències heterogènies per a maximitzar la eﬁcàcia en la resolució d’un treball
basat en l’estudi del cas d’algunes d’aquestes empreses visitades.
Les empreses a estudiar i visitar són:
ACTEL (Centre Logístic)
ARGAL
FARCAT (Empresa Familiar Agrària)
FRUITS DE PONENT
bonÀrea AGRUPA
GRUPO BORGES
INDULLEIDA
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA). Centre
IRTA-UDL.
MERCADONA (Centre Logístic de Sant Sadurní)
RAIMAT
SAN MIGUEL
SUPSA – SUPERMERCATS PUJOL
2.- SESSIONS CONCEPTUALS per tal d’emmarcar tots aquells conceptes que cal
dominar sobre la matèria.
Claustre de professors:
Els professors de les sessions conceptuals són professionals i especialistes de
reconegut prestigi, que ja han participat en les edicions anteriors.

Amb el suport de:

Col·labora:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Com a complement a la formació ja programada, també s’oferirà la possibilitat
d’ampliar coneixements realitzant una visita a la Fira Alimentaria 2018.

CAMPUS VIRTUAL DE LA UDL
Els alumnes d’aquest Postgrau tindran accés al Campus Virtual de la UdL, una eﬁcaç
plataforma de treball i comunicació entre els alumnes, professors, direcció i
coordinació del curs. El Campus Virtual de la UdL permet obtenir la documentació de
cada sessió formativa, fer consultes al professorat o a direcció, etc.

CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Forum Empresa té com a objectiu facilitar l’accés a tots aquells alumnes que
acompleixen el perﬁl sol·licitat, és per aquest motiu que ofereix un ﬁnançament
personalitzat, prèvia sol·licitud.
L’import del curs es susceptible de boniﬁcació (ﬁns al 100%) per la Fundación
Tripartita. Forum gestiona la boniﬁcació a totes aquelles empreses que ho sol·licitin.
Al tractar-se d’un Títol Propi de la Universitat de Lleida aquest curs també pot ser
boniﬁcat a través dels PIF (Permisos Individuals de Formació) de la Fundación
Tripartita, mitjançant el qual es pot obtenir un crèdit addicional respecte al crèdit
anual per formació contínua. Informeu-vos a Forum.
També es preveuen beques.

PREUS
Abonats: 1.950 €
No Abonats: 2.350 €
Col·lectiu amb conveni: 2.150 €
(21% IVA NO inclòs)
Per a les inscripcions fetes abans del 15 de juliol, teniu un descompte de 100€.

