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Excel financer per la 
gestió econòmica 
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PROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
CONTINU

INICI 24 de febrer 2021

FINAL 26 de febrer 2021

DURADA 8 hores
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

La fulla de càlcul és una eina que ens ofereix moltes 

possibilitats en l’àmbit financer. Si sabem aprofi-

tar-les podrem agilitzar i facilitar notablement les 

nostres activitats diàries, incrementant la nostra 

productivitat i efectivitat. 

Es tracta de conèixer i dominar les aplicacions finan-

ceres de la fulla de càlcul per tal de convertir-la en un 

eficaç col·laborador de la nostra activitat diària. 

D’aquesta manera podrem millorar el tractament de 

la informació numèrica, simplificar els càlculs i 

optimitzar el seguiment dels resultats econòmics.

Conèixer i utilitzar els 

instruments necessaris pel 

desenvolupament dels models 

financers, així com la utilització 

de formats condicionals i 

representacions gràfiques. 

Utilitzar les aplicacions d’Excel 

per tractar massivament 

informació numèrica, com càlculs 

estadístics, resolució d’equacions 

o administracions d’escenaris per 

a la simulació.

Elaborar models financers, 

calcular costos efectius i 

optimitzar resultats.

OBJECTIUS

SR. BORJA ROIBÀS

Diplomat en Ciències Empresarials i Microsoft Oficial Specialist (MOS). 

Consultor especialitzat en finances, quadre de comandament integral i 

ofimàtica avançada d’anàlisis. Experiència docent en empreses de 

diversos sectors com gran consum (Leche Pascual, Coca-cola), Retail 

(Corte Inglés, Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis banca-

ris (BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor col·laborador 

de LIDERA.
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Dedicat a l’estudi de funcions i eines d’anàlisi 
que permeten conèixer i utilitzar els instruments 
necessaris pel desenvolupament dels models 
financers, així com la utilització de formats 
condicionals i representacions gràfiques. 

- Funcions lògiques: SI, Y, O 

- Funcions de recerca: BUSCARV, 
BUSCARH, DESREF, INDICE, COINCIDIR, 
ELEGIR, INDIRECTO... 

- Disseny de formularis 

- Formats condicionals 

- Gràfics 

Manipulació de les dades. Aplicacions d’Excel 
en el camp a l’hora de tractar massivament 
informació numèrica, com càlculs estadístics, 
resolució d’equacions o administracions d’esce-
naris per a la simulació. 

- Tractament de llistes: filtres, filtres 
avançats, esquemes 

- Utilització de taules: creació i consolidació 

- Funcions relacionades amb base de dades 

- Càlculs estadístics 

- Models de reporting automàtic 

- Taules dinàmiques: creació, organització, 
agrupació, gràfics... 

- Importació de dades: fitxers.txt, importa-
ció de web, query...

Models de finançament. Estudi de les funcions 
financeres per a la captació de fons aliens. 
Elaboració de models financers, càlcul de 
costos efectius i optimització de resultats. 

- Descompte d’efectes 

- Liquidació de comptes corrents 

- Liquidació de comptes de crèdit 

- Préstecs i Leasing: quota, quadre d’amor-
tització, simulació i escenaris 
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Anàlisi de projectes d’inversió. Estudi de la 
formulació que l’ajudarà a simplificar i mecanit-
zar les decisions sobre valoració de projectes 
d’inversió. Mesures de rendibilitat, liquiditat, 
simulacions,.... 

- Càlcul de rendibilitats: VAN, TIR, Pay-Back 

- Anàlisi de sensibilitat: BUSCAR OBJETI-
VO, SOLVER i ESCENARIS 

- Elaboració d’estats financers provisionals 

Gestió de carteres. Anàlisi de la formació i gestió 
de carteres, tant de renda variable com fixa.   

- Models de liquidació de compra-venda de 
valors

- Formació de carteres de renda variable 

- Renda fixa: preus, rendibilitat, durada



/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

DURADA: 8 hores 

IMPORT: 360 €

Requisits per assistir a la formació:
/ Caldrà portar ordinador portàtil amb Microsoft Office instal·lat (Recomanable versió 
2013).

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.

fe
b

re
r

DL

1

8

15

22

DM

2

9

16

23

DX

3

10

17

24

DJ

4

11

18

25

DV

5

12

19

26

DS

6

12

20

27

DG

7

14

21

28


