CURS EN LÍNEA:
EMPRENEDORIA AGROALIMENTÀRIA I
AGROTURÍSTICA
Primera edició, maig-juny de 2021
CONTINGUT DEL CURS
INTRODUCCIÓ
UNITAT 1: L’EVOLUCIÓ DEL NEGOCI AGROALIMENTARI
UNITAT 2: VALORS I PERSONES. ELS NOUS MODELS DE NEGOCI
AGROALIMENTARI
UNITAT 3: GENERACIÓ I ANÀLISI D’IDEES EN ELS NOUS MODELS DE NEGOCI
AGROALIMENTARI
UNITAT 4: SUPÒSIT PRÀCTIC D’ELABORACIÓ DEL LEAN CANVAS ADAPTAT.
ESPECIAL REFERÈNCIA A LA COVID-19
UNITAT 5: VALIDACIÓ DE LA IDEA I MODEL DE NEGOCI. TREBALL FI DE CURS:
CREACIÓ I ELABORACIÓ REAL D’UNA IDEA I MODEL DE NEGOCI
AGROALIMENTARI
DURACIÓ: 60 hores
PLACES DISPONIBLES: 20
DATES:

del 10 de maig al 18 de juny de 2021

MÉS INFORMACIÓ:

Telefon: 96 342 41 99
email: cursos_especializacion@gva.es

CLIQUE PER A VEURE EL VÍDEO INFORMATIU

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:
La producció agroalimentària sempre ha sigut un sector bàsic de l’economia, ja que
proporciona els aliments que consumim.
No obstant això, la societat ha anat evolucionant i en l’actualitat demana cada
vegada més que els productes agroalimentaris tinguen una sèrie de valors que
satisfacen els nostres desitjos, necessitats i inquietuds, com ara la proximitat i el
producte local, el medi ambient i l’ecologia, la salut i el que és saludable, la
implicació social, l’educació, la gastronomia o la cultura, entre d’altres.
Aquest fet, juntament amb els escassos marges obtinguts i la complexitat actual del
sector, fan necessari que el productor emprenga projectes propis si vol tindre una
vida digna.
Per a això, presentem aquest curs com una ferramenta nova i específica per al
xicotet emprenedor agroalimentari i agroturístic, bé per a crear la seua empresa, o
bé per a millorar l’existent, començant per la generació de la idea de negoci, seguint
amb l’elaboració i validació del seu model de negoci, i concloent, com a treball de fi
de curs, amb la creació real d’una idea i model de negoci agroalimentari o
agroturístic..
L’objectiu principal d’aquest curs és facilitar i afavorir l’emprenedoria
agroalimentària i agroturística, mitjançant el coneixement de l’elaboració i
validació dels nous models de negoci, i la realització pràctica i real d’una idea i
model de negoci agroalimentari o agroturístic.
ORGANITZA:

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL,
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA.
SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA.
REQUISITS: Ser resident a la Comunitat Valenciana, trobar-se en edat laboral,
disposar de connexió a Internet i correu electrònic propi.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT:
El curs comptarà amb 20 places, que se seleccionaran entre les
preinscripcions en la llista d'espera, sent els criteris de selecció els següents:
Tindran prioritat les persones que necessiten acreditar formació en la creació
i millora de xicotets negocis agroalimentaris i agroturísticos, especialment,
aquelles que hagen sol·licitat una ajuda de 1a Instal·lació de Joves
Agricultors, havent d'aportar en aquest cas la sol·licitud d'ajudes i la
memòria. En el cas de no existir sol·licitud d'ajuda, s'haurà d'acreditar
documentalment la necessitat de formació en aquesta matèria.
Es remetrà a tots els alumnes preinscrits un qüestionari, que hauran de
realitzar preceptivament per a poder determinar la seua idoneïtat per al
present curs. Aquest qüestionari serà valorat per tècnics del Servei de
Transferència de Tecnologia.
PREINSCRIPCIONS I INSTRUCCIONS:
A partir del 26 d’abril, fins a completar el curs.
La preinscripció es realitzarà per l'interessat en la següent adreça web:
http://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria
*Si l’enllaç no es pot obrir, copiar i enganxar al navegador

• l'interessat haurà de registrar amb precisió les seues dades en la seua fitxa
personal, d'acord figuren en el seu DNI/NIE (excepte variació de domicili),
preferentment en majúscules, perquè es puga generar correctament el
certificat a la finalització del curs.
• Si no està registrat al Campus STT-FORMACIÓ AGRÀRIA, el sol·licitant s'haurà
de registrar prèviament a través de la mateixa adreça web, on diu ”si no
estàs registrat, clica ací”.
• Si ja està registrat punxe sobre el curs en el llistat, desprès punxe en
“m’interessa”. A continuació introduïsca l’usuari i la contrasenya en les
finestres que s'obriran, i al clicar damunt “inscripció” la sol·licitud quedarà
registrada.
• El curs deixarà d'estar disponible en el moment que la llista d'espera estiga
completa, o haja finalitzat el termini de preinscripció.
• En el següent enllaç pot veure completes les ”instruccions d'inscripció als
cursos en línia i preguntes freqüents”:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/168448924/Instruccions+i+preguntes+frequents
+STT-Formacio+agraria.pdf/6dccf4b0-ec1b-41e9-8e1a-33f2aa05e3cc

