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1. INTRODUCCIÓ  

A la comarca del Pallars Jussà, el comerç es defineix per ser de proximitat, i en alguns 

casos poc especialitzat; les causes són diverses, però entre elles podem trobar la poca 

massa crítica per a poder-se desenvolupar, el canvi d’hàbits dels consumidors, i la 

poca adaptació dels comerciants als canvis, entre d’altres.  

La capital, Tremp, concentra la major part del comerç, tot i que en l’actualitat l’augment 

de la mobilitat de les persones, ha portat a que el comerç també s’hagi vist afectat, ja 

que en comarques properes hi ha moltes més possibilitats, i a preus més competitius.  

La visió general del comerç s’ha estancat, en part pel poc dinamisme dels 

comerciants. La imatge global del comerç es veu, en alguns casos, antiga i amb estocs 

de productes limitats; cosa que no fa atractiu el comerç a ulls del consumidor.  

El comerç, a la comarca del Pallars Jussà, té un pes relatiu important en nombre 

d’empreses, ja que el 25 % d’aquest pertany a aquest sector però, si ens fixem en el 

nombre de treballadors representa el 16 %.  Aquesta diferència ve marcada pel fet que 

molts dels que treballen en els comerços són autònoms, i per tant el nombre d’ocupats 

per comerç és molt més baix.  

Pel que fa al nivell associatiu de la comarca és feble; tot i que actualment s’està 

intentant dinamitzar aquestes associacions per tal de donar més dinamització al 

comerç.  

En aquest sentit es creu important que el sector comerç rebi formació per tal de ser 

més competitiu al mercat; ja sigui a nivell de modernitzar-se en les noves tecnologies, i 

sobre tot al món digital, és a dir, al món de les xarxes socials. Per altra banda, s’ha 

donat un altre tipus de formació, per tal que els clients trobin atractiu entrar als 

establiments, sobretot durant la campanya de Nadal.  

 

2. OBJECTIUS  

Generals 

Professionalitzar el sector comerç a partir de l’aprenentatge de conceptes bàsics del 

sector actual que passen per la creació i manteniment de la web, la  promoció i difusió 

del negoci a través de les xarxes socials i enfortir el punt de venda on line; per la 

topologia de client, buscar l’experiència única i els aspectes visuals que capten 

l’atenció del client, des de l’aparador que és la carta de presentació fins a l’interior i 

distribució dels productes i eines de promoció.  

Específics 
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- Facilitar una sèrie de competències bàsiques en noves tecnologies. 

- Proporcionar tècniques per dinamitzar l’entorn social del comerç.  

- Potenciar la creativitat en l’ús de les diferents eines disponibles a la web  

- Crear un espai comercial atractiu per augmentar les vendes. 

- Facilitar als treballadors del sector competències que els permetran optimitzar 

les seves funcions i millorar l'estat de l'establiment. 

- Crear un espai comercial atractiu per augmentar les vendes en una època 

concreta de l’any.  

 

3. METODOLOGIA, INSTRUMENTS METODOLÒGICS I ACTIVITATS  

La metodologia utilitzada en el desenvolupament dels diferents seminaris, ha estat 

igual en els tres casos de la branca de les noves tecnologies, i en l’últim seminari 

ha estat diferent, ja que era una alta tipologia de seminari; tot i així explicarem els 

passos seguits en cadascun.  

Seminari: CREACIÓ I MANTENIMENT WEB 

Dates de realització: 11, 12, 13 i 14 de  juny de 2019 

Duració: 8 hores 

En aquest seminari, el docent ha projectat els continguts a tractar en cada sessió, i 

al final de la sessió han intentat resoldre els problemes que sorgien als alumnes a 

nivell de manteniment de les webs, els que en tenien, i en cas de no tenir-ne se’ls 

ha resolt els dubtes a nivell particular, i se’ls ha assessorat per tal de poder fer una 

web dinàmica i atractiva a ulls del consumidor.  

En totes les sessions, s’han fet debats entre tots els assistents per tal de posar en 

comú idees i necessitats que van sorgint, per tal que el docent pugues resoldre tots 

els problemes que sorgeixen.  

 

Seminari: XARXES SOCIALS 

Dates de realització: 8, 10, 15, 17, 22 i 24 d’octubre 

Duració: 12 hores 

En aquest seminari, s’han explicat totes les xarxes socials que hi ha, les 

característiques de cadascuna, els avantatges i els inconvenients de cadascuna, i 

després s’ha fet diferents practiques, per tal que els alumnes poguessin 

familiaritzar-se amb les diferents xarxes i així poder fer que els alumnes puguin 

promocionar els seus negocis a través de les xarxes socials, ja que són una part 

fonamental dins de la societat. També es van donar conceptes fonamentals de 

seguretat en les xarxes socials, per tal que els alumnes puguin fer la difusió de la 

seva empresa a les xarxes.  Per altra banda, també s’han donat indicacions per fer 

que els negocis dels alumnes puguin ser productius a través de les xarxes socials.  

Seminari: VENDA ONLINE 
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Dates de realització: 12, 14, 19 i 21 de novembre de 2019 

Duració: 8 hores 

En aquest seminari, el docent va explicar els avantatges, és a dir, els punts 

positius de vendre per internet, i els esforços que pot suposar fer el pas de la 

venda online. Per altra banda, s’ha parlat de les plataformes que es poden utilitzar; 

i en cas de tenir pàgina web, com es pot integrar tot.  

El docent ha proposat diferents opcions, i han analitzat diferents plataformes, i 

també s’ha analitzat els diferents casos que hi havia a l’aula, per tal de donar-los 

idees i proporcionar-los ajuda en els diferents dubtes que tenien els alumnes.  

 

 

Taller: APARADORS DE NADAL 

Dates de realització: 28 de novembre i 3 de desembre de 2019 

Duració: 4 hores i a cada establiment que es va inscriure, la docent hi va anar 2 

hores per tal de muntar el que havien fet a les classes.  

En aquest taller, es va fer un enfoc totalment pràctic, ja que era molt curt, i el que 

es volia era donar una imatge d’uniformitat, als aparadors de la campanya de 

Nadal.  

Durant els dos dies teòrics, es va fer a la classe un element comú, en el qual es 

destaques el producte del petit comerç, és a dir, es va elaborar un element igual 

per a tots els comerços participants, per tal de donar un valor al petit comerç.  

Després, la professional, va passar pels comerços per tal d’assessorar-los i ajudar-

los a muntar els aparadors de la campanya de Nadal.  

 

Adjuntem imatges de diferents llocs on es va anar a fer l’assessorament:  

 

 

 



6 
 

CENTRE D’ESTUDIS 80 
 

 

 

 

ATZAR 
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Beep 
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El Bosc  
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Ce - realitats 
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Gourmet Pallars 
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L’Hort d’Alzina 
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4. Avaluació  
 

Un cop finalitzat cada seminari, s’ha fet una enquesta als alumnes per tal d’analitzar el 

nivell de satisfacció, i poder millorar els punts febles que es puguin trobar.  

En aquesta enquesta hem fet les preguntes següents, les quals s’han puntuat del 0 al 

10 (el 0 puntuació més baixa i el 10 la més alta); aquestes primera part se centra en el 

docent. 

o Coneixements de la matèria 

o Capacitat didàctica 

o Enfocament aplicat 

o Interacció amb els participants 

Per altra banda, s’ha fet un altre qüestionari on la resposta podia ser: sí, bastant, no 

del tot i no.  

o Els continguts, mitjans audiovisuals i material de consulta proposats, 

són adequats als continguts de l’acció? 

o El seminari ha permès el desenvolupament d’habilitats i competències 

professionals en la millora de la seva empresa. 

Per últim, s’han fet dos preguntes sobre el nivell de satisfacció pel que fa al lloc on s’ha 

realitzat el curs i si ha resultat satisfactori per l’alumne. Aquest qüestionari és de 

resposta múltiple: sí, bastant, no del tot.  

o Creu que l’aula és adequada per fer-hi aquest tipus d’activitats? 

o Estàs satisfer amb la sessió realitzada? 

En els tres punts de l’enquesta hi ha l’opció de fer suggeriments o bé observacions.  

 

 

- Seminari: Creació i manteniment web  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixement  de la 
matèria 

        3 4 

Capacitat didàctica 
 

        3 4 

Enfocament aplicat 
 

        4 3 

Interacció amb els 
participants 

        3 4 
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si bastant no del tot No Per què? 

Els contigus, mitjans audiovisuals i 
material de consulta proposats, són 
adquats als continguts de l'acció 7         

El seminari ha permès el 
desnvolupament d'habilitats i 
compentències professionals en la 
millora de la seva empresa? 7 

 
      

 

 

si bastant 
no del 

tot Per què? 
 Creu que l'aula és adequada per 

fer-hi aquest tipus d'activitats? 7 
    

 

si bastant 
no del 

tot Per què? 
no 

contesta 
Estàs satisfet amb la sessió 
realitzada? 7 

    

       

Seminari: Xarxes socials 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixement  de la 
matèria 

        4 10 

Capacitat didàctica 
 

        4 10 

Enfocament aplicat 
 

       1 3 10 

Interacció amb els 
participants 

        4 10 

 

 

 

si bastant 
no del 

tot No Per què? 

Els contigus, mitjans audiovisuals i 
materail de consulta proposats, 
són adquats als continguts de 
l'acció 14 

 
      

El seminari ha permès el 
desnvolupament d'habilitats i 
compentències professionals en la 
millora de la seva empresa? 14 
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si bastant 
no del 

tot Per què? 
 Creu que l'aula és adequada per 

fer-hi aquest tipus d'activitats? 14 
    

 

si bastant 
no del 

tot Per què? 
no 

contesta 
Estàs satisfet amb la sessió 
realitzada? 14 

     

Seminari: Venda online 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixement  de la 
matèria 

        2 10 

Capacitat didàctica 
 

        2 10 

Enfocament aplicat 
 

        2 10 

Interacció amb els 
participants 

        2 10 

 

 

si bastant 
no del 

tot No Per què? 

Els contigus, mitjans audiovisuals i 
materail de consulta proposats, 
són adquats als continguts de 
l'acció 10 1 1     

           

El seminari ha permès el 
desnvolupament d'habilitats i 
compentències professionals en la 
millora de la seva empresa? 11 

 
1     

 

 

 

si bastant 
no del 

tot Per què? 
 Creu que l'aula és adequada per 

fer-hi aquest tipus d'activitats? 12 
    

 

si bastant 
no del 

tot Per què? 
no 

contesta 
Estàs satisfet amb la sessió 
realitzada? 11 1 
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5. Cv ponent 
 

Adjuntem pdf adjunt amb el CV dels dos docents 

 

 

 

 

 

 

6. Relació assistents 
 

Creació i manteniment  

Establiment 

Confeccions Llobet 

Robes La Pedrera 

Mobles Comenje 

Reparacions Mouthinho 

Floristeria Violetta 

La Singratalla 

Forn de pa Farré 

Solucions Integrals 
 

 

Xarxes socials 

Establiment 

Robes La Pedrera 

Mobles Comenje 

Calçats Villaverde 

Mar Blau 

Palau Simó  

Palau Simó  

El Bosc 

Cal Tomàs 

Cal Tomàs 

Confeccions Llobet 

Llibreria Chalamanch 

La Rosta 

Nonu by Sandra 

L’Hort d’Alzina 

Carns Bastus 

Hotel segle XX 

Floristeria Violeta 
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Venda online 

Establiment 

Robes La Pedrera 

Mobles Comenje 

Calçats Villaverde 

Confeccions Llobet 

La Rosta 

Floristeria Violeta 

L’Hort d’Alzina 

Nina Moda 

Cal Tomàs 

Cal Tomàs 

Gourmet Pallars 

Gourmet Pallars 

Tony’s 

Llibreria Chalamanch 

Carns Bastus 
 

 

Aparadors de Nadal 

Establiment 

El Bosc 

L’Hort d’Alzina 

L’Hort d’Alzina 

Atzar Moda 

Ce-realitats 

Beep Tremp 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


