
CURS EN LÍNIA
Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2022

EINES PER A LA GESTIÓ DE L’EMPRESA AMB FULL DE 
CÀLCUL EXCEL

Es tracta d’un curs en línia en què s’aprendrà a utilitzar el full de càlcul Excel en diverses aplicacions d’interès per gestionar l’empresa. El full 
de càlcul, com se sap, és una eina molt potent i robusta per automatitzar i realitzar amb més rapidesa moltes de les tasques de determinació i 
càlcul de paràmetres, indicadors i resultats empresarials.
Curs adreçat a l’estudiantat, universitari i de cicles formatius de diverses especialitats, interessat en el món de la gestió empresarial, així com a 
professorat d’ensenyament primari i secundari interessat en l’economia de l’empresa i a tècnics i personal administratiu d’empreses.

Llengües d’impartició: Castellà i català 

Coordinació: Rosa M. Florensa Guiu i Antonio Colom Gorgues (Departament d’Administració d’Empreses de la UdL)

Equip docent: Antonio Colom Gorgues (UdL) i Rosa M. Florensa Guiu (UdL)

Durada: a) 20 hores
 b) 50 hores (20 de guiades per l’equip docent + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 55,34 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica.

METODOLOGIA
Per poder seguir el curs, caldrà tenir instal·lat el paquet ofimàtic de Microsoft, almenys els programes Word, Excel i PowerPoint, preferiblement 
a partir de la versió 2010. Les pràctiques també es podran treballar amb el paquet d’Office 365, ja que la UdL disposa de llicències per a 
estudiants, PAS i PDI de la universitat.
Els materials didàctics que s’utilitzaran en les diferents sessions del curs estaran disponibles a la carpeta “Recursos” del Campus Virtual de la 
UdL.
Els exercicis pràctics que hauran de realitzar les persones matriculades que vulguin reconèixer el curs amb ECTS els podran lliurar una 
setmana després d’haver acabat el curs.
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Patrocinen:

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip 
docent + 30 hores de treball 

autònom de l’alumnat



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 27 
 Antonio Colom i Rosa M. Florensa
09.00-11.00 h Avaluació de la rendibilitat de projectes d’inversió.
11.30-13.30 h Criteris VAN i TIR. Relació VAN i inversió. Termini de recuperació o payback.

Dimarts 28 
 Antonio Colom i Rosa M. Florensa
09.00-11.00 h Finançament d’empreses. Amortització financera de préstecs i d’emprèstits (obligacions).
11.30-13.30 h Anàlisi economicofinancera de l’empresa a través dels estats comptables. Càlcul de ràtios.

Dimecres 29 
 Antonio Colom i Rosa M. Florensa
09.00-11.00 h Anàlisi i determinació de la demanda i consum de productes.
 Determinació i fixació de preus dels productes.
11.30-13.30 h Model d’avaluació de preferència de marques per part del consumidor.
 
Dijous 30 
 Antonio Colom i Rosa M. Florensa
09.00-11.00 h Programació de tasques i projectes: diagrames de Gannt i de PERT.
11.30-13.30 h Anàlisi de posicionament i dinàmica empresarial a través del model del Boston Consulting Group (BCG). Aplicació multisectorial.

Divendres 1 
 Antonio Colom i Rosa M. Florensa
09.00-11.00 h Models senzills de programació lineal aplicats a la producció i al transport i la distribució de productes.
11.30-13.30 h Introducció a les taules dinàmiques amb full de càlcul Excel.

 


