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DIRECCIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS 
CARNISSERIA, CANSALADERIA I XARCUTERIA 
Curs d’Especialització per a Comerç i Retail 

3A EDICIÓ- 2015 
 

Curs Organitzat per la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters i  
ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució) 

 
 

1. PRESENTACIÓ 
 

És un fet que una mateixa botiga, amb el mateix producte, pot veure 
augmentades o reduïdes les seves vendes fins a un 50%, depenent de si té 
un bon responsable de botiga o una persona que no està preparada per a 
aquest càrrec. I aquest fet suposa molts diners de diferència al llarg de 
l’any.  
 
Aquest programa d’especialització dóna resposta a la necessitat de tenir 
una formació específica per als “responsables de punt de venda” del 
sector de la carnisseria, cansaladeria i xarcuteria, doncs sovint els 
responsables, directors/res, coordinadors/res i supervisors/res d’aquest 
tipus d’establiments comercials es troben al capdavant d’una botiga 
comptant només amb el bagatge de la seva experiència, sense cap mena 
de formació específica que els prepari per a assumir les noves 
responsabilitats. 
 

 
 

 

 

 

2. OBJECTIUS 
 

 
 
 

 

El programa pretén donar els coneixements i competències que ha 
de tenir el responsable d’un establiment comercial del sector de la 
carnisseria, cansaladeria i xarcuteria, i s’estructura en tres mòduls: 
  

- Mòdul 1: El mercat, el client i la gestió comercial (30h) 
- Mòdul 2: La gestió de les persones (20h) 
- Mòdul 3: L’obrador, el producte i la innovació (30h) 

 
Aquesta formació els permetrà adquirir més seguretat i conèixer 
noves eines de gestió per poder complir la seva feina amb millors 
resultats. 
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3. DESTINATARIS 
 

Aquest programa d’especialització està adreçat a les persones que exerceixen la responsabilitat de 
director/a o responsable d’una o diverses botigues del sector de la carnisseria, cansaladeria i 
xarcuteria, i aquelles que hagin de preparar-se per a exercir-la en un futur. El programa està 
concebut pensant que, per sobre del director/a o responsable de botiga, existeix la figura de gerent 
o propietari de l’empresa, alhora que, d’aquest director/a, hi depenen altres empleats/des del 
comerç. 
 
No és necessari tenir cap titulació per poder seguir el programa, però sí és necessari tenir 
experiència en el sector. 
 
El programa es pot realitzar en la seva totalitat (80 hores) o bé es poden realitzar de forma 
independent els tres mòduls que es proposen.  
 
4. PROGRAMA 
 
El programa consta de tres mòduls: 
 

• Mòdul 1: El mercat, el client i la gestió comercial (30h) 

• Mòdul 2: La gestió de les persones (20h) 

• Mòdul 3: L’obrador, el producte i la innovació (30h) 
 
 
 

MÒDUL 1 El mercat, el client i la gestió comercial (30h) 

         
  SESSIÓ Nº 1-    1.1 Presentació/ Introducció 

       1.2 El prestigi social i empresarial al comerç: El comerç i la 
distribució, i el paper central del consumidor. 

       Què pot oferir el sector del comerç en el futur? 

       Els canvis en els estils de vida i de consum 

       El comerç: un sector molt important en el nostre país 

       El prestigi social del comerç 

       Què fa bona una botiga? 

       1.3 El mercat, el client i les noves tendències en la societat i el 
retail: 

       Nocions bàsiques per a entendre l’entorn 
      Canvis en la societat i com afecten l’orientació del nostre negoci / 

botiga 
      Exemples 
      Importància d’aconseguir punts de venda diferencials, viables i 

rendibles 
  2-    1.4 La comunicació: L’eina de relació interpersonal per excel·lència.  

     Les lleis bàsiques del comportament 
La comunicació com a instrument bàsic d’atenció al client, tant 
extern com intern 
Habilitats de comunicació 
Situacions específiques de comunicació. Arquetipus de client 
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   3-    1.5. La venda i la fidelització: La innovació en el servei al client 
Connectar i sintonitzar amb el client: connexió, percepció, actitud 
amb el client 
La compra és emoció: com fer sentir bé al client 
El procés de comunicació: empatia, escolta activa, assertivitat 
El procés de venda: experiència de compra, procés d’atenció, el 
moment de la veritat 
La formació i perfeccionament de l’equip de vendes: eines per a la 
millora, el manual de vendes, el benchmarking y el mystery 
shopping 
De la satisfacció del client a la fidelització i la rendibilitat 

   4-    1.6. El marxandatge visual: Coneixement del punt de venda i com 
fer-lo atractiu 

A qui ens adrecem: ubicació, competència, i com veuen 
l’establiment els possibles clients 
Imatge exterior: l’aparador exterior i interior 
Imatge interior: el marxandatge visual i la distribució de l’espai 
El producte: tipus i classificacions, ordenació i distribució, 
tècniques de presentació 
Anàlisi i planificació del marxandatge: objectius, pla d’actuacions, 
innovació i creativitat 

 
   5-  

6- 
   1.7. La gestió econòmica i la rendibilitat: Nocions bàsiques per a 

gestionar econòmicament l’establiment. 
Objectius principals de les finances: benefici, liquiditat i control 
financer 
El compte d’explotació: conceptes, costos, model de compte 
d’explotació, càlculs bàsics, fixació de preus i estratègia de preus de 
venda, estratègies per a millorar els resultats 
El balanç: el balanç de situació, el cicle de maduració i el cicle de 
caixa 
El pressupost: elements per a elaborar un pressupost, càlcul de 
pressupost i control pressupostari 
La tresoreria: informació necessària i pressupost de tresoreria 
Bancs: operatives a realitzar amb les entitats financeres, serveis 
bancaris i eines de negociació 
Ratis i quadre de comandament: objectius i indicadors específics de 
l’activitat d’un comerç 

       

MÒDUL 2 La gestió de les persones (20h) 
         

  Sessió Nº 7- 
8- 
9- 

   2.1 Les habilitats de direcció:  
L’empresa, l’establiment: estructura, objectius, planificació i 
control, relació 
Comunicació efectiva: amb els empleats i superiors, tractament de 
situacions difícils 
La motivació: tècniques, tipologies de persones, aplicacions 
individuals 
El treball en Equip: com funciona un grup i un equip, papers, equips 
efectius per a vendre més 
El liderat: tipus de líders, influència en els resultats, estils de 
direcció 
Negociacions i situacions de conflicte 
La funció del director/a d’establiment: enllaç, expectatives, 
exigències i responsabilitats 
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   10    2.2 La gestió del temps: Control del propi temps i del de les 
persones que tenim a càrrec 
El temps i la planificació 
Tècniques per combatre els lladres del temps 
Coordinació de tasques, persones i horaris 
2.3. La gestió de les persones: La responsabilitat específica sobre 
la gestió dels recursos humans 
La selecció. Tècniques per a l’entrevista 
Aptitud i actitud 
Contractació. Aspectes legals 
Acollida i formació dels nous empleats 
Motivació i reconeixement 
Gestió d’incidències: permisos i temes personals, sancions, 
acomiadaments 
Desenvolupament professional i valoració del rendiment. Avaluació 
i “feedback” 
Aspectes retributius. Modalitats 

 
 
 
 

      

  

MÒDUL 3 L’obrador, el producte i la innovació 
         

  Sessió Nº 11- 
12- 
 

   3.1. L’Obrador i el Producte  
 
3.1.1. El treball a l’obrador 
L’obrador de cansaladeria-xarcuteria: condicions tècniques i 
disseny segons les necessitats de producció 
L’organització del treball: processos, fitxes tècniques i fulls de 
producció 
Seguretat alimentària: autocontrol, traçabilitat i bones pràctiques 
Innovació i creativitat en xarcuteria: noves tendències 
 
3.1.2. Els productes i les seves famílies.  
Tipus i varietats de productes. Característiques específiques de 
cadascun. Descripció general dels processos d’elaboració. 
Requeriments de maneig i conservació. Degustació. 
 
Productes frescos: botifarres, salsitxes i preparats de carn 
Productes curats (I): productes tradicionals, embotits de Catalunya 
i altres zones d’Espanya i Europa 
Productes curats (II): peces curades. Pernils, espatlles, lloms i 
cansalades. Especialitats tradicionals de Catalunya, Espanya i 
Europa 
Productes cuits tradicionals de Catalunya i altres zones d’Espanya 
Altres productes cuits i especialitats internacionals: productes de 
porc, boví, aviram, foie... 
Menjars per emportar 
 

   13-    3.2. La pràctica de la Venda a la Botiga. Pernil i altres productes 
emergents. 
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3.2.1. El formatge, complements i altres delicatessen  
La importància de la seva conservació al punt de venda, de 
l’afinament i altres propietats 
Complements gourmet i el seu maridatge amb altres productes de 
xarcuteria 
Receptes i l’ús de la cuina a la xarcuteria 

   14-    3.2.2. Com innovar al punt de venda?  
Creativitat innovació i+d+i 
Experiències al punt de venda 
L’atenció al client de forma pràctica (errors comuns / superar les 
expectatives del client) 

   15-    3.2.3. La importància del Pernil al punt de venda  
Com tallar un pernil Parts del Pernil 
La degustació 
Maridatges 
3.2.4. Visita comercial guiada  

  16-    3.1.2. Els productes i les seves famílies.  
 

 
 
5. METODOLOGIA 
 

Donat que els participants són gent amb experiència en el 
sector del comerç, la metodologia de les classes serà molt 
activa i orientada a donar-los-hi eines que els permetin 
afrontar adequadament els reptes i responsabilitats de la 
seva feina diària. L’enfocament dels diversos temes tindrà 
en compte la realitat dels participants i les situacions 
viscudes. També es realitzaran diversos exercicis i casos 
pràctics per a comprovar que el participant ha assolit els 
continguts impartits. 
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6. PROFESSORAT (Per ordre d’intervenció) 
 

 

  

Núria Beltran: Llicenciada en Econòmiques. Directora-Gerent de l’ESCODI (Escola Superior de 
Comerç i Distribució). Especialista en el sector del comerç, ha realitzat diversos estudis 
econòmics, d’hàbits dels consumidors, així com també treballs de desenvolupament de les 
associacions de comerciants. Ha estat responsable de dirigir el procés de disseny i implantació 
de la primera carrera universitària a Espanya especialitzada en Direcció de Comerç i 
Distribució, que es va començar a impartir l’any 2007 amb titulació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). 

 
 

 

 

 
María Callís: Master en Direcció i administració d'empreses per ESADE i Llicenciada en Filologia 
àrab. 
Especialista en la creació, actualització, desenvolupament i manteniment de conceptes 
comercials gràcies a l'experiència adquirida a RETAIL PLANNING ASSOCIATES, empresa 
americana especialitzada en retail basada a Londres. Ha desenvolupat projectes per a AÏTA, 
WALLA (UNIPREUS), MATTEL, SARA LEE o PODIUM. Actualment és també professora en la 
carrera universitària en Direcció de Comerç i Distribució que imparteix ESCODI (títol UAB), i 
col·labora a més amb Cambres de Comerç i escoles de disseny. 

 

 

 
Pere Portero: Llicenciat en Psicologia. Especialista en temes de comunicació. Ha treballat 
aquesta especialitat en el camp empresarial (treballs de millora de la comunicació interna a 
diferents empreses), esportiu (clubs de futbol, centres d’alt rendiment esportiu), institucional 
(Cambres de Comerç, institucions penitenciàries, escoles, ajuntaments, etc.) i de les relacions 
pares/ fills adolescents. Autor del llibre “Piensa menos, vive más”. 

 
 

 

 
Mercè Sáez: Llicenciada en Psicologia (UB) i Psicoterapeuta Clínica  (C.I.P - Universitat de 
Florida -  U.S.A).  Postgrau en Aplicacions Psicosocials de les Tècniques d’Anàlisi Transaccional 
(Icebs – Universitat Ramon LLull).  Màster en Anàlisi Transaccional, especialitat Clínica i 
Organitzacional (Associació pel Desenvolupament Humà Internacional d’Anàlisi Transaccional – 
Barcelona). Màster en Direcció de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions 
(Fundació Bosch i Gimpera – UB). Té una àmplia experiència professional en l’àrea de recursos 
humans i comercial, a més de ser coach individual i d’equips. Imparteix l’assignatura 
“Tècniques de venda i anàlisi transaccional” a la carrera universitària que imparteix Escodi.  

 
 
 

 

 
Xavier Badia: Diplomat en Ciències Empresarials (UB) i Postgrau en Control de Gestió (EADA).  
Director de consultoria d’empreses d’Aditio Consultors. Imparteix l’assignatura “Gestió 
econòmica i financera de l’empresa comercial” a la carrera universitària que imparteix Escodi. 
 

 



  

 

 7 

 

 
Mateu Farré: Professional de l’àmbit del disseny. Dirigeix el seu propi despatx d’aparadorisme i 
marxandatge col·laborant amb nombroses firmes comercials. Professor a diverses escoles de 
disseny i universitats. Imparteix l’assignatura “Marxandatge visual i Promoció en el Punt de 
Venda” a la carrera universitària que imparteix Escodi 

 

 

Josep Maria Llaurador : Llicenciat en Psicologia (UB). Actualment és cap de l’Àrea d’Empreses 

Familiars de Barcelona Economia i assessor d’empresaris en la gestió empresarial i dels 

recursos humans. Coautor de 4 llibres sobre la successió a les empreses familiars i 

col·laborador habitual del diari Avui. Professor en cursos, seminaris i postgraus sobre recursos 

humans, gestió d’empreses familiar i habilitats directives  a diversos centres i universitats. 

Imparteix l’assignatura “Gestió dels recursos humans” a la carrera universitària que imparteix 

Escodi.  

 

 

Josep Dolcet: Llicenciat en Veterinària. Especialista en Higiene i Tecnologia dels Aliments. 

Universitat de Saragossa. Diplomat en Sanitat. Institut d’Estudis de la Salut. Generalitat de 

Catalunya. Diplomat en Seguretat Alimentària. Escola de Prevenció i Seguretat Integral. UAB. 

Tècnic Superior Veterinari de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de 

Barcelona. Responsable de l’Equip d’Inspecció Sanitària de l’Escorxador de Mercabarna. 

Coordinador docent de l’Escola Professional de la Fundació Oficis de la Carn. 

 

 
Enric Canut: Enginyer Tècnic Agrícola, especialista en ramaderia i formatgeria, per la Escola 
d´Enginyers Tècnics Agrícoles de Barcelona. Soci fundador i Gestor del projecte de la 
formatgeria artesanal, “Tros de Sort”, a Sort (Lleida). Director de la Delegació Comercial de 
Vinoselección a Catalunya. Membre de la Junta Directiva de l´Associació Catalana de 
Ramaders- Elaboradors de Formatges Artesans (ACREFA).  
Cofundador i coorganitzador de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de Sant Ermengol de 
La Seu d´Urgell. Fundador de la empresa C.C.I.-Consultores Alimentarios S.L.. Consultor 
internacional en formatges artesans per a la Food and Agriculture Organisation (F.A.O.) a 
diversos països llatinoamericans. Creador i Gestor de l’espai d’animació dels làctics a 
Alimentària, “Espanya, el país de los 100 Quesos”. Concessió del Títol de Mestre Artesà 
Alimentari per la Generalitat de Catalunya. 
 

 

Jordi Mas: Llicenciat en ADE per ESERP, Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat 

de Barcelona, Executive MBA per EADA i Programa de Direcció General (PDG) a IESE. Expert en 

aplicar la innovació en les empreses de retail. És Conseller Delegat de MASGOURMETS, i 

fundador i soci directiu de CREARMAS. Vice-President del Mercat de la Boqueria. Professor a 

ESCODI-UAB, on imparteix l’assignatura d’Empresa Familiar, així com diferents seminaris 

centrats en l’excel·lència del retail. Autor del llibre “Barcelona Gourmand”, i co-autor dels 

llibres  “Boqueria Gourmand” i “Por qué unas tiendas venden y otras no”. Premi Jove 

Empresari 2011 de Catalunya, per AIJEC. 
 

 

 

 
Francisco Royo: Propietari de negoci Xarcuteria de San Mauricio, xarcuteria especialitzada en 
pernil i productes de “delicatessen”. Tallador de Pernil professional, ha col·laborat amb 
diverses empreses del sector, ha estat ponent de cursos a “Aula Gastronòmica de la Boqueria” 
i “Fira Mercat de Mercats”, mestre de curs sobre tall i desossament de pernils, i tallador a 
diverses Fires Gastronòmiques.  
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7. TITULACIÓ 
 

Diploma atorgat per ESCODI,  Escola Universitària vinculada a la UAB 
 
En cas d’inscripció a mòduls, ESCODI atorgarà un certificat d’assistència dels mòduls realitzats. 

 
8. CALENDARI I HORARI 
 

Durada del programa: 80 hores (estructurades en sessions de 5h cadascuna).  
Es farà una sessió setmanal els dilluns, en horari de 9.30 a 14.30 hores. 
El primer dia serà el 19 de gener de 2015 i, l’últim dia, el 18 de maig de 2015. 
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9. PREU 
 
Programa complet (80 hores presencials): 1.500 € 
 
Possibilitat d’inscripció a mòduls (consulteu condicions) (*): 

• Mòdul 1: El mercat, el client i la gestió comercial (30h): 650€ 

• Mòdul 2: La gestió de les persones (20h): 450€ 

• Mòdul 3: L’obrador, el producte i la innovació (30h): 650€ 
 

Atès que el límit màxim d’assistents per Mòdul és de 25 alumnes, s’obrirà una llista d’espera i es confirmarà 

la reserva en el moment que no hi hagi més inscripcions al programa complert. 

 
Formació subvencionable (bonificacions Fundació Tripartita).  

Els recordem que, d’acord amb el Real Decret 395/2007 de 23 de març (ordre MTAS/2307/2007 de 27 de 
juliol), les empreses que formen els seus treballadors podran recuperar despeses de formació mitjançant 
bonificacions que elles mateixes aplicaran a les cotitzacions de la Seguretat Social. Per a més informació, 
consulteu ESCODI. 

Escodi facilita els tràmits de gestió de la subvenció (bonificació) sense cap cost addicional. 
 

 
10. LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
Instal·lacions de l’Escola de la Fundació Oficis de la Carn a Barcelona. Aules Entresol. 
Carrer Consell de cent, 80. (cantonada amb carrer d’Entença). 08014 Barcelona  
 
11. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
FUNDACIÓ OFICIS DE LA CARN:  
Consell de Cent, 80. 08014 Barcelona 
Telèfon:  93 4241058 Sra. Cristina Domènech (matins) 
fundacio@gremicarn.cat 
 
ESCODI: La Universitat del Comerç i el Retail 
Vapor Universitari, Colom 114, 08222 Terrassa (BCN) 
Tel. 93 7839745 (Sandra Favà o Dalal Battikh) 
escodi@escodi.com 
 
 
 
 


