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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
A) DADES PERSONALS
DNI o passaport
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Data de naixement
Adreça
Població
Comarca/província
Adreça electrònica

CP
Tel.

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí / No
En cas afirmatiu indiqueu:
Centre
Curs
Titulació
Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí / No
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat
Curs
Titulació
Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes
edicions.
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica,
us voleu inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, conformeu la
compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos		
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits			

A

Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés abans
del dia 29 de maig de 2009

A * 0,85		

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 19 de juny de 2009

A * 0,90		

C
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Codi: 07L2

Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat
Dimarts 7

EXCEL PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA
ADAPTADA AL NOU PLA GENERAL COMPTABLE
Dates: Del 6 al 10 de juliol

Localitat: Lleida

Coordinació: José Manuel Alonso Martínez (Departament
d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos
Naturals de la UdL)
Equip docent: José Manuel Alonso Martínez (UdL) i Ramon
Saladrigues Solé (UdL)
Resum del curs: El curs s’adreça a tot tipus d’estudiant que desitgi
conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundirhi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el
funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió
economicofinancera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon
coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser
capaç, amb la utilització d’aquesta eina, d’elaborar el pla econòmic
i financer d’una empresa. També li permetrà utilitzar les principals
funcions econòmiques, financeres, estadístiques i lògiques del full
de càlcul, al mateix temps que analitza la viabilitat d’un projecte
empresarial utilitzant les principals ràtios i instruments. Finalment,
es facilitaran els coneixements necessaris per presentar els resultats
empresarials, amb la generació de gràfics i l’exportació d’aquests
resultats a altres programes com ara el Word i el PowerPoint.
Els estudiants inscrits caldrà que portin una memòria USB per
conservar els exercicis realitzats durant el curs.

José Manuel Alonso
09.30-11.30 h Introducció de dades: utilització de fórmules i
funcions
12.00-14.00 h Pla d’inversions i finançament, previsió de vendes i
de compres
Dimecres 8

Ramon Saladrigues
09.30-11.30 h Compte de resultats
12.00-14.00 h Pressupost de tresoreria
Dijous 9

Ramon Saladrigues
09.30-11.30 h Balanç de situació
12.00-14.00 h Viabilitat del projecte: ràtios i funcions financeres
Divendres 10

José Manuel Alonso
09.30-11.30 h Format del full de càlcul i introducció als gràfics en
l’Excel
12.00-14.00 h Presentació de documents i exportació al Word i al
PowerPoint

Nombre d’hores lectives: 20
Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 40 €
Límit de places: 25
Programa:
Dilluns 6

José Manuel Alonso
09.30-11.30 h Introducció al full de càlcul: arxius, llibres, fulls,
files, columnes, cel·les, rangs
12.00-14.00 h Creació del llibre i dels quadres del pla economicofinancer

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.
Vull assistir a la vetllada al Campus de Cappont (sopar fred gratuït):
Dijous 9
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle Sí

No

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar
informació sobre allotjament per als participants del curs
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

