
Àrea: Formació 
Circular: F-16.026 
Data: Sabadell, 10 de gener de 2016 
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Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 

Formació de 20 h pràctiques 

 A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

Preu: 320€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 260€.  

Autònoms  i aturats 272 €.  

 

El nostre docent: el Pol Santandreu és llicenciat en Ciències 

Econòmiques i Empresarials, Màrqueting i Finances per la UAB. Compta 
amb un Master in Business Administration (MBA) per EADA i un 
Diploma d’Estudis Avançats en Management per la UB. 

Si ets responsable d’una àrea no financera de la 
teva empresa i vols adquirir els coneixements i les 
habilitats bàsiques per interpretar com afecten les 
decisions econòmiques i financeres de l’empresa, 
aquest és el teu curs! 

 

FINANCES PER A NO FINANCERS 

PROGRAMA:  
 

 La informació comptable. El balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i 
Guanys. 

 Anàlisi i diagnòstic econòmic i financer. 
 Interpretació del balanç i del compte d’explotació. 
 Com afecten les decisions als resultats? 
 La rendibilitat econòmica i financera. 
 La creació de valor a l’empresa. 
 Com prendre les millors decisions d’inversió i finançament? 

Amb un anàlisi financer és possible fer un diagnòstic per poder  
prendre les decisions adequades i valorar-ne les conseqüències. 

DOMINA LES DIFERENTS EINES FINANCERES 

INSCRIPCIÓ 

Més informació: Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

Opció MAIG 
12, 17, 19, 24, 26 i 31 de maig. 

Dimarts i dijous  de 17 a 20h. 

(últims dos dies de 16:30 a 20:30 h.) 

Opció FEBRER 
29 de febrer, 2, 7, 9, 14 i 16  de març. 

Dilluns i dimecres de 17 a 20h. 

(últims dos dies de 16:30 a 20:30 h.) 

http://www.centrem.cat
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1928
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/gestor/inscripcio.-esec..pdf

