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Quant val un quilo de mel?
Tercera edició. Modalitat semipresencial
Santa Coloma de Farners, gener i febrer de 2022

Presentació i objectius
Massa sovint els apicultors decideixen el preu de venda de la mel de les seves abelles, a partir dels preus
del mercat. L’observació del preu que posen els seus companys apicultors productors i la indústria
envasadora, són gairebé en exclusiva el referent a l’hora d’establir aquest preu, la resta és apreciació
subjectiva. Però, on és la resta d’informació necessària?
Cada apicultor, a través del maneig i la gestió tècnica del dia a dia, va afegint cost al procés d’obtenció dels
seus productes. Les decisions que pren afectaran a l’obtenció d’aquesta producció però també a incórrer
en un costos o altres, per tant, al resultat final de la temporada, de l’exercici. La gestió dels costos esdevé
clau de la gestió de l’explotació. Però, com podem fer això?
Amb aquest curs ens hem proposat crear un espai on un grup d’apicultors reflexionen i responen a
aquestes i altres preguntes com:
-

Com gestionen la seva explotació i que suposa això econòmicament?
Quins són els meus costos i quan em costa produir un kg de mel?
Amb la meva estructura de costos, és viable la meva explotació?
Puc anticipar els costos i millorar la seva gestió?
A quan he de vendre la mel?

Professorat
Josep Maria Blasi i Àlex Sirera, professors del Servei de Formació Agrària

Realització

Inscripcions

Lloc: Escola Agrària Forestal

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Capacitació Agrària
de Santa Coloma de Farners, mitjançant el següent
enllaç: https://forms.gle/aQPCxeSkWyX1Zt4BA

Calendari: 21, 28 de gener i 4, 11
de febrer del 2022
Horari: 15.00 a 19.00 h
Durada: 26 h (16 h presencials
i 10 h treball personal)

Coordinador: Josep Ma Blasi,
a/e josepmaria.blasi@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Curs per a treballadors en actiu
Mascareta obligatòria i declaració responsable

Hi col·labora

La realització de les sessions presencials al calendari del curs,
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut
pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dv. 21 de gener
PER ON SE’N VAN ELS DINERS?
DETECTA LES DESPESES FIXES DE LA TEVA EXPLOTACIÓ
PRÀCTICA: COMENCEM A CREAR LA PLANTILLA DEL NOSTRE MODEL DE CÀLCUL
SESSIÓ 2, dv. 28 de gener
COM VALORAR LA PÈRDUA DE VALOR DE LES NOSTRES EINES O INSTAL·LACIONS
APÍCOLES
DESPESES QUE DEPENEN DE LA PRODUCCIÓ
PRÀCTICA: REVISIÓ FEINA FETA A CASA I AVANCEM AMB EL NOSTRE MODEL
SESSIÓ 3, dv. 4 de febrer
ESCENARIS. QUÈ HI GUANYEM O HI PERDEM SEGONS COLLITA I ANY.
QUÈ PASSA EN LES DIFERENTS SITUACIONS?
PRÀCTICA: REVISIÓ DE LA FEINA FETA A CASA I NOUS QUADRES PEL NOSTRE MODEL
SESSIÓ 4, dv. 11 de febrer
A QUIN PREU HE DE VENDRE LA MEL PER NO TENIR PÈRDUES?
COM AFEGIM VALOR A LA MEL?
PRÀCTICA: SIMULACIONS D’ESCENARIS POSSIBLES I TANQUEM EL NOSTRE MODEL

Requisits necessaris per seguir el curs
El curs consisteix en la creació d’un model personal de costos elaborat mitjançant un document Excel.
Per tant és imprescindible portar ordinador amb un Excel o full de càlcul similar.
L’alumne haurà de tenir les dades de la seva explotació per utilitzar-les en el model personal.
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