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• FP ADMINISTRATIU
• DIPLOMATURA EN EMPRESARIALS

• GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES

• MASTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
• TITULACIÓ ESPECIALITZADA EN 

CORREDOR D’ASSEGURANCES
• CURS D’EXPERT TRIBUTARI.

• CERTIFICAT CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST

• CURS EXPERT EN ADMINISTRACIÓ 
CONCURSAL.

• PERIT JUDICIAL
.”



EXPERIÈNCIA

PROFESSIONAL!



LA CONSTÀNCIA I 
L’ESFORÇ: 

ACTITUDS PER A L’ÈXIT

SÒCI-
FUNDADOR 

ASSESSORIA 
LA COSTERA

DIRECTOR 
FINANCER

CONTABLE 

MOSSO DE CÀRREGA

OPERARI DE CADENA DE PRODUCCIÓ

E
S
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U
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OB.4 ODS AGENDA 2030
Aprenentatge al llarg de tota la 
vida 



LES VOSTRES INQUIETUDS

Negoci/Emprenedoria

● Per què una assessoria i no una altra empresa? Com va nàixer la idea? 

Conta’ns un poc els teus inicis com a empresari.

● Millor empresari o millor treballador assalariat (treballar per a un altre)? Si et 

crida un client per telèfon a deshores, l’atens? Pros i contres de ser empresari 

o assalariat.  

● El fet de ser empresari suposa molta pressió afegida? Com portes el tema 

dels treballadors al teu càrrec, saber que depenen en certa manera 

econòmicament de tu, suposa una càrrega afegida? La problemàtica dels teus 

clients, te l’emportes a casa i “no et deixa dormir tranquil” de vegades? 



LES VOSTRES INQUIETUDS

● Has fracassat alguna vegada en les teues idees o empreses? Has après de 

l’experiència? Quines qualitats personals creus que ha de tenir un 

emprenedor?

Seguretat Social/Autònom/Impostos

● Quins impostos paga la teua empresa, ens els podries explicar? Consideres 

que són molt alts o creus que són justos?



LES VOSTRES INQUIETUDS

Objectius

● Et marques anualment uns objectius a aconseguir en la teua empresa? 

Creus que els has complert? Com els quantifiques o valores?

Beneficis Empresarials: 

● Quins beneficis té la teua empresa anualment? Més o menys? 

Jornada Laboral: 

● Treballes les mateixes hores al dia que els teus empleats? Fas la mateixa 

jornada laboral que ells? 

● Pandèmia: Adrià: Com va afectar la pandèmia a la teua empresa? Vas reduir plantilla? El benefici es va vore molt reduït? 



LES VOSTRES INQUIETUDS

Pandèmia

● Com va afectar la pandèmia a la teua empresa? Vas reduir plantilla? El 

benefici es va veure molt reduït? 

● A què et dedicaries si no fossis empresari?



Gràcies per la 
vostra atenció

Recordeu que el futur és 
dels valents I valentes.


