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El quadre de comandament és un instrument de gestió que facilita implanta una estratègia 
d´empresa de manera eficient, ja que proporciona el marc l´estructura i el llenguatge adequat 
per comunicar o traduir la missió i l'estratègia en objectius i indicadors organitzats en quatre 
perspectives: finances, clients, processos interns, formació i creixement. 

     OBJECTIU 
 

/ L´objectiu del curs és veure com podem construir un quadre de comandament amb 

Excel i quin ha de ser el procés per prendre les decisions adequades i com les hem 

de prendre. 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

/ El disseny d'un quadre de comandament com a sistema d´indicadors: passos 

necessaris per al disseny del sistema d'indicadors o Quadre de Comandament. 

: Aspectes previs al disseny 

: Etapes a seguir: 

: Detecció dels factors claus d´èxit de l´organització 

: Disseny del mapa estratègic 

: Selecció d´indicadors 

: Composició del quadre de comandament 

: Comunicació a l´organització 

: Seguiment del quadre de comandament 

: Tipus de quadre de comandament 

: Claus d´èxit en un quadre de comandament 

/ Utilització de les taules dinàmiques com a eina de reporting 

/ Indicadors 

: Indicadors de l´àrea de ventes i comercials 

: Indicadors de l´àrea financera 

: Indicadors de l´àrea de RRHH i formació 

: Indicadors de processos interns 

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL 



    

dincat formació  I  C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat www.aeesdincat.cat 

 

 

/ Com dissenyar les plantilles per fer el seguiment del quadre de comandament 

/ La presa de decisions. Aspectes generals. 

/ Què hem de decidir? 

/ Metodologia de la decisió 

/ La decisió en grup 

/ Mètodes de treball 

/ Conclusions i pla d´acció individual 

 
 
 
 

 

 

FORMADOR 

 / Assumpta Planas 

: Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, 

diplomada en Empresarials, especialitat d'anàlisis comptable i postgraduada en 

Direcció Financera a l'Institut d'Estudis Financers. És formadora i consultora, 

assessora plans de finançament per a empreses, gestió d'anàlisi de comptes, plans 

d'empresa, així com la detecció, l'anàlisi i propostes de millora en l'àrea econòmica i 

financera de l'empresa. Ha treballat també com a directora financera i Controller. 

: Experta en formació de finances, comptabilitat, RRHH i informàtica adaptada a 

aquestes àrees.  

 

  

 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 4, 6, 11 i 13 de juliol 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Lloc: Upgrade Formació 

C/ Vallespir, 39 local. 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 20h 
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INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

Fins al 3 de juliol o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 260 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes 

les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + QUADRE,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  

 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423742
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2423742
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

