FORMA’T EN... Excel aplicat a la gestió de comerços
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements aplicats d’Excel per millorar la gestió dels comerços.
Les classes seran pràctiques i els exercicis tutoritzats per la formadora per tal de garantir l’ús correcte
de l’aplicació i l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Els alumnes que portin un USB
podran copiar els arxius facilitats pel formador.
Continguts:
1. En quins aspectes l’Excel em pot ajudar a la gestió del meu negoci?
2. Els pressupostos i les factures.
3. Com puc saber el que guanyo?
4. Les previsions de necessitats de tresoreria o fons.
5. El tancament diari de caixa i els TPV.
6. Gestió d’inventari.
7. Fulls de càlcul per detallar temes relacionats amb el personal.
8. Altres aplicacions de l’eina.

Data:
Horari:
Lloc:

3 i 10 d’abril de 2014
de 9.30h a 13.30h
Centre d’Iniciatives Locals
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Formadora: Ma Assumpta Planas Roca, diplomada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Esp.
Anàlisi Comptable) i llicenciada en ADE. Consultora d’empreses i formadora en diversos àmbits de
gestió empresarial.
Adreçat a comerciants i emprenedors amb negoci obert i que vulguin utilitzar l’Excel per millorar la
gestió de la seva empresa.
Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o
NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas de
resident comunitari, caldrà presentar el passaport o document d’identitat del
país d’origen i la carta verda. Les persones que accedeixin al servei per
primera vegada, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el
DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei
sense la presentació de la documentació requerida.

No es permetrà l’entrada a l’aula un cop passats 10 minuts de l’inici de la
sessió. En cas de no poder assistir a la sessió, cal donar-se de baixa amb
Més informació: Tel. 972 104 316 │C/e: gironaempren@ajgirona.cat Inscripcions a: www2.girona.cat/ca/gironaempren_formacions
DOC 08 02 Programa activitat A4

