Com Crear una Pime
Resum del curs
El curs pretén ser una guia per a aquelles persones que pensen crear una xicoteta empresa o
adquirir els coneixements sobre esta matèria. Està centrat especialment en el que es coneix
dins del món de les PIMES com microempreses. En finalitzar el curs, l’alumne disposarà d’uns
coneixements tant teòrics com pràctics sobre la creació i gestió d’un projecte empresarial.

Destinataris
És un curs destinat a persones interessades en la creació i/o gestió d’una empresa de
grandària xicoteta.

Continguts
Consta de dos blocs, en el primer es tracta de donar resposta a les preguntes més habituals
que es planteja una persona que pretenga crear una empresa i en el segon els passos
necessaris per a la seua creació.
BLOC 1
Què és una PIME?
Quina activitat tindrà l’empresa?
Qual és la meua situació personal?
On puc informar-me?
Conéixer la normativa general i específica de cada activitat
On ubicarem l’empresa?
Quants diners necessite?
BLOC 2
On puc obtindre els diners i que possibilitats tinc d’aconseguir-ho?
Quines subvencions i ajudes existixen?
Quina forma jurídica és la que més ens convé?
Quants empleats necessite?
Quin règim fiscal seguirem?
Tràmits de creació d’una empresa
Projecte de creació d’una empresa

Metodologia
El curs es realitza íntegrament a distància a través d’Internet.
Una vegada finalitzades totes les activitats obligatòries l’alumne deu realitzar una prova
presencial en l’aula Mentor la superació de la qual s’obté un certificat d’aprofitament de 70
hores.
El curs s’organitza entorn d’unitats d’aprenentatge i activitats d’enviament gradual i seqüencial
al tutor per a la seua avaluació.

Nombre d'activitats i temps estimat
El curs consta de 13 activitats obligatòries, 6 qüestionaris obligatoris i 6 qüestionaris opcionals
de repàs.
El temps mínim de realització és de 40 dies, i el màxim de 90.
No cal disposar de cap programari específic ja que els principals materials de treball per a
l’alumne es troben en la Taula de Treball del curs.

Requisits
Per a la realització del curs no són necessaris coneixements previs de cap matèria però si un
coneixement general de l’estructura general d’una empresa.

Matrícula
No hi ha terminis pel que l'interessat podrà matricular-se quan vullga en l'aula Mentor que trie
(excepte en el mes d'agost) . El pagament de la matrícula suposa per a l'estudiant: ·Un compte
de correu electrònic. ·Suport tutorial personalitzat. ·Accés als recursos de l'aula. ·Dos
convocatòries d'examen presencial per a obtindre el certificat d'aprofitament expedit pel
Ministeri d'Educació.
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