
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES PRÀCTIQUES 
PER DIRECTIUS 

DATA INICI  8 de maig de 2019 

HORARI   de 15:30h a 19:30h 

DURADA   16 hores 

EL CURS 

 DIRIGIT A: 
 Directius, propietaris de PIMES, gerents, directors generals i equip directiu. 

 Responsables de comptabilitat general, de costos, d’unitats de negoci. 

 Responsables comercials. 

 Responsables d’operacions. 

 Project Managers. 

 Economistes, enginyers superiors i tècnics. 

 Professionals que vulguin potenciar la gestió de l’empresa o del seu departament 
coneixent les conseqüències financeres de les seves decisions. 

OBJECTIUS 

Conèixer de quina forma els aspectes financers i econòmics poden ajudar en el desenvolupament 

del vostre lloc de treball, millorar la gestió i considerar les possibles implicacions que poden 

existir en la presa de decisions. 

Després d’aquest curs, ningú podrà dir que les finances de gestió són una assignatura complicada i 

pendent en els seus coneixements professionals. L’objectiu és estudiar la situació real i veure el 

marge de millora. Aprendrem a: 

 Interpretar els estats financers. 

 Prendre decisions encaminades a la millora de la situació econòmica, financera o d’inversió 
de l’empresa. 

 Entendre com es mouen els diners a l’empresa. 

 Noves alternatives i diferents solucions per aconseguir diners en situacions de crisi de 
l’empresa. 

 Com finançar les noves inversions i quin tipus de decisions has de tenir present. 
 

PROFESSORS 

José Miguel Vilalta 

Economista y Abogado. Asesor en temas Económicos, Financieros, Estrategia y RR.HH. Consejero Independiente en 
Pymes. Fundador y Director de Matching Place SL. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

 SESSIÓ 1 i 2:  

1. Estratègia i estats financers. La funció financera i la creació de valor.  
2. Estats financers: El balanç i el compte de resultats. Aspectes pràctics.  
3. El rendiment econòmic i la rendibilitat financera. L’apalancament financer. 
4. Exercicis pràctics i documentació. 

5. La gestió del cash. Les NOF. Accions de millora a emprendre. 

6. Fonts de finançament. Aspectos legals: els impostos i la SS. 

7. Exercicis pràctics i documentació. 

SESSIÓ 3 i 4: 

1. Análisi d’Inversions per tenir i guanyar més. 
2. Gestió de costos, alternatives per la confecció de la fitxa de costos.  

3. Cuadro de Mando Integral (CMI): Aplicació pràctica de l’estratègia. Tracció a les 4 rodes. 
4. Pla de Negoci, de la Teoria a la Pràctica. Què veure i què explicar. 
5. Exercicis pràctics i documentació. 

 

DURADA, CALENDARI i LLOC 

16 hores en 4 sessions presencials els dimecres 8, 15, 22 i 29 de maig de 15:30h a 19:30h 

FOEG C/Bonastruc de porta, 15 de Girona. 

PREUS 

PREU CURS: 355€ 
SOCIS COL·LECTIUS: 330€ 

SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 305€ 
 

*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de Formació Continuada a través dels 

butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. 

**ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà amb temps suficient i retornarà els pagaments íntegres. 
***Certificació: Diploma d’assistència. 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS 

Escola de Negocis FOEG (Alina Puig) 
C/Bonastruc de Porta, 15  17001 Girona 

972 21 55 34 
enf@foeg.cat 

mailto:enf@foeg.cat


Nom del curs

Núm del curs Data inscripció al curs 

N.I.F. o N.I.E.

0

NoSí

Estudis bàsics

Adreça

Adreça

Especialitat

Tipus de contracte

A través de l’associació / gremi

Telèfon

Telèfon

Raó social

Núm inscripció seguretat social

Sector / Activitat empresa

Cognoms, nom

Núm. d’Afiliació Seguretat Social

Població

Població

Altres estudis

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Núm de treballadors/ores

DADES DE L’ALUMNE/A

ESTUDIS REALITZATS

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA

SITUACIÓ LABORAL

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG

Signatura del treballador/a

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembe, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures activitats de la Federació. Les dades 
personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els organismes competents en matèria de 
formació continua i/o cupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser cedides les dades a Bonastruc de Porta 
Formació SL o aquelles entitas a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació 
i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs. 
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)

Autònom

No associada

Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Ocupat/da

Sí associada

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Sexe

C.P.

C.P.

Data de naixament

CIF

1 Titulat universitari 1er cicle

4 Títol de doctor/a

2

3

Es vol bonificar el curs?

Vol que la FOEG li tramiti?

L'Empresa té RLT?

Titulat universitari 2on cicle

Titulat universitari 3er cicle

Vol sol·licitar l’ajuda pels autònoms?Sí No Sí No

AUTÒNOMS

* Consultar condicions

Directiu / Propietari Director General / Gerent

Comandament IntermigCap / Director d'Àrea

Tècnic / Treballador Qualificat

Lloc que ocupa dins l'empresa

Àrea en la que treballa

NoSí
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