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MODELS DE NEGOCI EN L’ECONOMIA 
CIRCULAR 
 

Inici Final  

17 30 

octubre novembre 
 
Codi SEAG02/EA06 Modalitat Virtual 

Durada 80 hores Preu 
200€ (opció de 
pagament a 
terminis) 

Dies Dilluns, dimecres i 
divendres Horari De 16:30 a 19:30 

Plataforma 
Zoom a través del 
Campus Virtual 
d’ESEP 

Adreçat a 

Estudiants, 
treballadors en 
actiu i en situació 
d’atur 

 
OBJECTIUS DEL CURS 

1. Desenvolupar tasques de gestió i innovació vinculades a l’economia circular 
i al desenvolupament sostenible de les organitzacions i les àrees urbanes, 
incloent la variable ambiental com a criteri en la presa de decisions. 

2. Entendre el concepte d’economia circular i les seves implicacions per a 
l’economia i el medi ambient. 

3. Entendre els conceptes clau de l’economia circular i la seva aplicació en 
l’àmbit empresarial. 

4. Comprendre i analitzar els diferents models de negoci que existeixen en 
torn al fenomen de l’economia circular.  

5. Entendre i analitzar les possibilitats d’aplicació del model d’economia 
circular a les ciutats i àrees urbanes per al desenvolupament en projectes 
reals en un marc nacional. 

 
PROGRAMA DEL CURS 

 MÒDUL 01: Economia Circular com a Nou Sistema Econòmic (20 hores) 
1) Fonaments generals que suporten el concepte d’economia circular 
2) Avantatges econòmiques, ambientals i socials del model circular 
3) Àmbit normatiu aplicable a l’economia circular 
4) Reptes i oportunitats associades al concepte d’economia circular 

 MÒDUL 02: Economia Circular Aplicada a l’Empresa (20 hores) 
1) Eines per posar en pràctica l’economia circular 
2) Anàlisi del cicle de vida. Variant ambiental com a criteri de disseny 
3) Estratègies de gestió eficient de l’energia en l’empresa 
4) Eines de màrqueting i comunicació ambiental 
5) Gestió dels recursos i residus de les empreses 



 

FITXA INFORMATIVA DEL CURS MODELS DE NEGOCI EN L’ECONOMIA CIRCULAR 

2 

6) Costos i estalvis ambientals per al desenvolupament d’una activitat 
productiva 

 MÒDUL 03: Models de Negocis Circulars (20 hores) 
1) L’ús d’energies renovables i materials reciclables 
2) Implantació del disseny sostenible per ampliar el cicle de vida dels 

productes 
 MÒDUL 04: Model Urbà d’Economia Circular (20 hores) 

1) Avantatges de l’economia circular per a la societat i per als 
ciutadans 

2) Àrees i sectors estratègics en la implantació de l’economia circular 
3) Estratègies per a la implantació, desenvolupament i consolidació de 

l’economia circular 
4) Integració de l’economia circular en els instruments d’ordenació del 

territori 
5) Marc ReSOLVE 

 
METODOLOGIA 
L’estructura del curs es fonamenta en la combinació d’hores lectives, referides a les 
sessions de teoria, i l’aprenentatge autònom, destinat a la realització, per part de 
l’alumnat, de diversos tipus d’activitats per complementar la teoria i completar la 
realització del curs. 
El desenvolupament didàctic teòric es duu a terme en format virtual per mitjà de 
videoconferència amb l’eina Zoom, integrada a la plataforma del centre. 
Les sessions són en directe. 
 
DESTINATARIS 
Estudiants, treballadors en actiu i treballadors en situació d’atur 
 
DOCUMENTACIÓ 
 Omplir el formulari d’inscripció amb les dades que es demanen 

 
ACREDITACIÓ 
Certificat d’aprofitament acreditable pel Sistema de Formació Professional per a 
l’Ocupació. 

 


