
Per què aquest curs en  

Consultoria de les 

organitzacions? 

 
En el món empresarial cada cop és més 

important un coneixement generalitzat però 

molt pràctic del funcionament de les 

organitzacions. 

 

Les titulacions universitàries amb vinculacions a 

l’empresa atorguen aquests coneixements des 

d’un punt de vista molt teòric que constitueix 

una base sòlida per a tots aquells professionals 

que volen dedicar-se a l’assessorament 

empresarial. 

 

Aquests coneixements s’han de completar amb 

una visió més pràctica de la realitat empresarial i 

dels problemes que afecten de forma permanent 

a les empreses en els diferents àmbits de la 

gestió. 

 

Amb l’objectiu de desenvolupar aquesta visió 

pràctica relacionada amb l’assessorament 

empresarial de les organitzacions neix aquest 

curs, que pretén cobrir una necessitat important 

en una activitat de futur i amb un alt prestigi 

professional. 

 

Objectius 

L’objectiu general del curs és que els participants 

adquireixin els coneixements i habilitats que es 

necessiten per poder desenvolupar de forma 

eficient les funcions, activitats i tasques que 

realitzen els consultors estratègics empresarials. 

 

 

  

Escola d’Auditoria 

La formació de l'auditor del futur la trobaràs a la nostra 

Escola perquè som líders en formació específica per a la 

professió i en les noves tendències formatives. 

La nostra oferta formativa:  

 Formació professional continuada en auditoria i 

comptabilitat i altres matèries 

 Formació d'accés a la professió - ROAC (Màster 

Universitari) 

 Formació especialitzada (Consultoria, Experts 

comptables, Mediació...) 

 Formació en coorganització i a mida (in 

company) 

 Formació oberta 

 Jornades específiques 

 

Contacta amb nosaltres 

Telèfon : 93 280 31 00 

Correu electrònic: eda@auditors-censors.com 

Web: www.auditorscensors.com 

 

  

  

  

 

 

 

Curs d’Expert en 
Consultoria de les 
Organitzacions    
(2a Edició) 

Escola d’Auditoria 

 

 



Què oferim? 

 
El Curs d’Expert en Consultoria de les Organitzacions 

del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya és un programa presencial que 

s’imparteix en un quatrimestre (d’octubre a gener), 

dirigit a persones que encara no disposin d’una 

experiència prèvia en aquests temes i volen 

desenvolupar una visió global, integradora i, 

sobretot, molt pràctica de la gestió d’empreses 

aplicades als actuals entorns competitius, tan 

complexos i canviants. 

 

Set punts són fonamentals en el nostre programa: 

 

0.1 Metodologia 

 
Amb una metodologia pràctica, activa i molt 

participativa (casos pràctics, debats, sessions de 

tutories, conferència d’experts...) el programa del 

Curs d’Expert en Consultoria s’estructura en mòduls 

per acompanyar al participant en l’elaboració d’un 

pla d’empresa exitós. 

 

0.2 Continguts 

 

  

0.3 Programació 

Les sessions presencials s’inicien el mes d’octubre i 

finalitzen el mes de gener. Les sessions són els dilluns i 

dimecres tarda. 

Les classes presencials es desenvoluparan tenint en compte 

la compatabilització amb l’activitat professional i la vida 

personal. 

0.4 Professors 

Els professionals que impartiran les sessions són persones 

en actiu i amb una sòlida experiència en l’àmbit de la 

consultoria. En algunes sessions intervindran professors 

universitaris especialistes en temes concrets i específics, que 

també tenen experiència en el món de l’assessorament 

d’empreses. 

0.5 Algunes dades 

 

0.6 Perfil de l’alumne 

Graduat o llicenciat en ADE o en l’àmbit de la gestió              

d’empreses amb experiència professional. 

 

  

 

0.7 Temes del 

programa 

 Consultoria d’empreses: introducció i 

projecte de consultoria 

 Direcció estratègia empresarial 

 Àrea financera i comptable 

 Control de gestió 

 Fiscalitat empresarial 

 Estratègia financera 

 Recursos humans 

 Operacions i logística 

 Màrqueting i gestió comercial 

 Business Intelligence 

 Consultoria de l’entorn jurídic 

 Consultoria d’internacionalització 

 RSC i ètica empresarial 

 Gestió de projectes 

 Transformació Digital 

 


