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De l’1 d’octubre al 26 de 
novembre 
Sessions online de 16:30 a 
18:00 h

Durada del curs: 
16 h
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Marco Yagüe, enginyer agrònom, MBA i Màster en Desenvolupament Organitzacional. Sinèrgies-
Consultoria

L’escandall és el càlcul del cost d’un producte per poder establir el seu preu de venda. L’elaboració de
costos i escandalls és una de les tasques fonamentals pel bon funcionament d’una empresa
agroalimentària.

Aquest curs té com a objectiu donar les eines necessàries al petit productor de l’empresa agroalimentària
que elabora els seus propis productes, per dissenyar models d’escandalls que li permetin calcular
rendiments i costos així com prendre les decisions més adequades, mitjançant una metodologia basada
en la “Millora de processosproductius”, adaptada a les necessitats de la petita indústria agroalimentària.

La gestió dels costos així com l’elaboració d’escandalls és un element necessari en tot tipus d’empresa
agroalimentària i per tant, aquest curs està adreçat a empreses del sector carni, productors de mel,
melmelades, formatges, i elaboracions agroalimentàries en general.
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SESSIÓ 1 ONLINE, dj. 1 d’octubre
16:30 a 18:00 hPRESENTACIÓDEL CURS

FUNCIONAMENT I MILLORA D’EMPRESES AGROALIMENTÀRIES
• Regles del mercat agroalimentari
• Millora dels resultats de l’empresa agroalimentària
• La gestió de processos: Controlar per millorar
Plantejament de l’exercici pràctic a realitzar durant la setmana

SESSIÓ2 ONLINE, dj.15 d’octubre
16:30 a 18:00 hMILLORA DE PROCESSOS

• Descripció de processos
• Com millorar el que fem (productivitat, capacitat)
• Conceptes bàsics: producte,pes brut,pes net,minves, inventari
• Costos: estàndard i cost real, costunitari de matèria primera i de materials
• Costos d’elementsamb amortització
• Cost de mà d’obra
• Cost d’energia
• Establir ratis de benefici
• Utilització de fulls de càlcul pel disseny d’escandalls
• Fórmules necessàries
Correcció i Plantejament de l’exercicipràctic a realitzardurant la setmana

SESSIÓ3 ONLINE, dj.29 d’octubre
16:30 a 18:00 hESCANDALL I CONTROL DE COSTOS

• Necessitats del càlcul d’escandalls i dels costos
• Estructuració de les dades
• Com fer servir els fulls de càlcul: taules dinàmiques, fórmules i funcions
• Control de costos
Correcció i Plantejament de l’exercicipràctic a realitzardurant la setmana

SESSIÓ4 ONLINE, dj.12 de novembre
16:30 a 18:00 hEL CONTROL DEL NEGOCI

• Balanç de situació: criteris d’empresa sana
• Compte de resultats: criteris d’empresa productiva
• Punt d’equilibri
• Comptabilitat de costos
• Quadre de comandament
Correcció i Plantejament de l’exercicipràctic a realitzardurant la setmana

SESSIÓ5 ONLINE, dj.26 de novembre
16:30 a 18:00 hCLOENDA DEL CURS

Darreres explicacions,presentaciód’exercicis al grup, dubtes...



Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Càlcul de costos i escandalls
en l’empresa agroalimentària

Programa

Metodologia basada en la “Milloradels processosproductius”:

En aquest curs en format online es combinaran diferents elements per tal d’impartir el temari i consolidar
els coneixements per part de l’alumnat d’una part méspràctica.

Els alumnes, mitjançant la metodologia basada en la “Millora dels processos productius” aniran
analitzant les seves pròpies empreses i processos, prenent dades de les seves explotacions per tal de
poder fer una anàlisi conjunt. Calcularan els seus costos diaris i implementaran les dades obtingudes en
un full de càlcul per tal de realitzar un correcte control de costos i escandalls de la seva pròpia empresa.

Les sessions online consistiran en sessions síncrones amb el professor, d’1:30 h de durada, de 16:30h a
18:00h. En aquests sessions es realitzarà l’explicació teòrica i plantejament dels exercicis pràctics a
realitzar pelsalumnes. En les sessions online es podrà interactuar amb el professor i plantejar dubtes.

Els exercicis pràctics els hauran de realitzar els alumnes de manera asíncrona. Els alumnes disposaran
del suport del professor per a la realització de les activitats al llarg de tot el curs a través de la plataforma
del curs.

Els alumnes disposaran del material teòric, vídeos i sessions gravades a la plataforma del curs per tal
que puguin repassar els conceptesi assolir els coneixements.


