
Webinar
Gestió econòmica-financera

per a professionals de la salut i l’esport

Formació: 5€

Opcional | Assessorament 
individual de 30 minuts: 30 €

Per a les persones inscrites, 
s’entregarà un certificat 
d’assistència.

Preu

Obertes fins el dimecres 
24 de març de 2021.

Sra. Teresa Fernández 
tfernandez@euses.cat
Tel. 972 405 130

Emplenar el formulari 
d'inscripció que apareix
a www.euses.cat

Inscripcions  i 
informacio  general

Sr. Adrià Martín:
amartin@euses.cat

Informacio  tecnica

Dijous 25 de març de 2021
Horari: de 18:00 a 21:00 h (3 hores)

La formació s'imparteix en espanyol i en horari d'España 
(UTC/GMT +2).

Data i horari 

Professorat
Marcos Reinado Romera (número de col·legiat: 12897)

Llicenciat  en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, 
Postgraduat en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives 
per la Universitat de Barcelona, en Gestió Pública per 
ESADE i en Gestió Financera per la UPC, MBA per la UPC.

Actualment és professor a EUSES – centre adscrit a la 
Universitat de Girona i desenvolupa la seva activitat 
professional com assessor econòmic, financer i 
estratègic d’empreses, entitats i administracions que 
desenvolupen serveis esportius.

Metodologia
Per facilitar la transmissió dels continguts partirem d’un cas 
pràctic d’emprenedoria que ens anirà plantejant diferents 
preguntes, reptes i qüestions a resoldre. 

Es facilitaran materials docents.

Presentacio
En el curs es presentaran les eines bàsiques i necessàries per a 
la gestió econòmica-financera de qualsevol organització o 
projecte vinculat al sector de la salut, l’activitat física i l’esport.

El curs va dirigit a professionals que dirigeixen, coordinen o 
gestionen una organització o bé que han iniciat o pensen en 
iniciar un projecte en el sector de la salut, l’activitat física i 
l’esport.

S’oferirà addicionalment un servei d’assessorament individual 
de 30 minuts amb l’expert.

Objectius
• Adquirir els fonaments bàsics necessaris per realitzar la 
gestió econòmica-financera d’una organització o projecte 
vinculat al sector de la salut, l’activitat física i l’esport.

• Conèixer els conceptes bàsics de planificació econòmica i 
financera aplicats a una organització.

Continguts
• Elements previs i indispensables per introduir o per 
desenvolupar una activitat econòmica.

• El consum.

• La liquidació. 

• La rendibilitat i el valor.

Amb el suport de


