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EL PROGRAMA CONSOLIDA’T, DONA SUPORT A LA CONSOLIDACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM: 

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I INDIVIDUAL I FORMACIÓ ESPECÍFICA EN GESTIÓ DE 

L’ACTIVITAT PER PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES!  

 

La CTAC durà a terme la setana edició del programa subvencionat Consolida’t que té l’objectiu 

d’impulsar la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom. 

El programa consisteix en: 

Una part formativa, amb docents experts en cada temàtica, que es desenvolupa al llarg del 2020, 

distribuint aquestes píndoles aproximadament des de finals del mes de febrer fins al mes de 

novembre, i tenint en compte que molts/es heu d’obrir cada dia el vostre negoci. 

Per altre banda, hi han unes sessions d’assessoramement/mentoring personalitzades i individuals per 

poder enforitr, re organitzar i trobar l’equilibri del negoci i adaptar l’aprenentatge formatiu a les 

vostres necessitats. Aquest itinerari personalitzat és per tal de millorar la viabilitat de la teva activitat  ja 

existent.  

 

 

 

Per tant, es necessari un 

compromís per la teva part de 

començar i finalitzar el programa. 
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El programa inclou les següents accions: 

 

 Sessió grupal d’informació i selecció de candidats. 

 

 Sessió individual inicial (situació, diagnosi, objectius, pla d’acció, calendari, formació, 

tutorització). 

 5 sessions d’assessorament individualitzat en gestió del negoci.(treball personalitzat, 

tasques, revisió, objectius, mesures correctores) per poder arribar al punt d’equilibi. 

 Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria. 

 

 Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades (Formació adaptativa): 

 

I. Gestió económica de l’activitat (5h) 

II. Aspectes jurídics i gestió documental(15h) 

III. Gestió comercial i atenció al client(15h)  

IV. Màrqueting digital (5h) 

V. Gestió eficaç del temps(5h) 

VI. Elaboració de pressupostos i gestió 

económica(10h) 

VII. Networking(10h) 

VIII. Creixement personal(5h) 

IX. Comunicació(10h) 

 

 

PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROGRAMA: 

 

Demanem Compromís! (Si t’inscrius: aprofita-ho. Un altre persona podría gaudir de la 

teva plaça) 
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1)     Persones treballadores autònomes d’alta d’activitat en el seu negoci, en el moment de la 

inscripció. 

2)     S’inclouen els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE). 

3)    S’inclouen els treballadors autònoms societaris integrats en una societat civil privada, una 

comunitat de béns o societat limitada sempre que no tinguin més de 4 persones contractades ni una 

facturació superior a 500.000€. 

4)     Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou 

projecte de treball autònom. 

 

Durada del programa:   2020 

Àmbit territorial:  Barcelonès, Gironès i Demarcació de Lleida.  

 

Professionals Assessors/es del programa: 

Barcelonès:     Terres Lleidatanes:           Demarcació Girona 

Sr. Ivan de San Nicolàs             Sr. Agustí Serret                  Sra. Montserrat Sanjaime     

Llicenciat en Dret                            Llicenciat en Psicologia               Diplomada en C.Empresarials.     

Consultor empresarial.                    Consultor empresarial.               Consultora empresarial. 

 

Informació: 

Vanessa López  - Coordinadora Programa Consolida’t CTAC-Autònoms 2020 

vlopez@catalunya.ugt.org   

Tlf: 933271498 

 

inscripció: www.autonoms.com 

 

 

http://www.autonoms.com/

