
Cursos d'informÃ tica i noves tecnologies

CURS D'EXCEL AVANçAT

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS

Un curs pensat per a totes aquelles persones usuàries que ja treballen amb aquest programa i que volen obtenir uns coneixements que podran

aplicar tant en l'àmbit professional, com en el personal o d'estudis.

L'alumnat dels cursos d'Excel avançat i d'Informàtica d'ORGANIGRAMA pot disposar d'ordinadors per a pràctiques totes les hores que ho necessiti i

d'una manera il·limitada per donar suport al seu procés formatiu i es puguin aprendre totes les funcions d'Excel Avançar en l'entorn acadèmic.

 

DESTINATARIS

Aquest curs està pensat per a persones amb coneixements informàtics i usuàries habituals dels programes Office però que necessiten una formació

complementària en aquest programa específic. Saber informàtica a fons és un factor diferencial per millorar professionalment. Amb el nostre curs

d'excel avançat online, esperem poder oferir la millor experiència i formació en aquest camp de l'ofimàtica. Treu-ne el màxim profit.

Curs d'Excel Avançat

Excel és una eina imprescindible per a qualsevol tipus de tasca administrativa i de gestió de la informació a qualsevol àmbit laboral. Permet ordenar,

llistar i classificar una gran quantitat d'informació rellevant per a qualsevol tipus de negoci o per a les gestions personals. Al món laboral, disposar de

coneixements avançats d'aquest tipus de gestors és molt valorat. Per això, a Organigrama oferim un curs d'Excel avançat online per formar

professionals que busquen dominar d'una manera experta aquesta eina.

En aquest curs podràs aprendre estratègies avançades per gestionar i treballar de manera àgil i còmoda en la classificació i visualització de qualsevol

tipus d'informació a través de la configuració de taules i gràfics dinàmics a Excel aplicables a múltiples àmbits professionals.

Programa

TRACTAMENT DE DADES

Filtres i ordenacions. Configuracions i validacions de dades. Missatges a usuaris. Ordenacions complexes i segons llistes personalitzades. Obtenció

de subtotals.



TREBALL AMB FUNCIONS

Funcions d'ús estàndard. Funcions d'ús específic. Combinacions de Funcions i Funcions / Fórmules. Aplicacions pràctiques.

MACROS: CONCEPTE D'AUTOMATITZACIÓ

Disseny de macros. Gravació de macros. Execució de macros. Modificació i depuració de macros. Assignació de macros a elements gràfics.

Automatització d'aplicacións amb macros...

ESTADÍSTICA

Funcions estadístiques. Gràfics avançats. Histogrames. Correlació. Inserció de corbes de regressió. Equacions.

TAULES DINÀMIQUES

Concepte, creació i ús

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE DADES

Treball amb diversos fulls i diversos llibres. Importació, exportació i vinculació amb Access. Automatització de càlculs a Access mitjançant Excel.

Correu electrònic. Enviament de fitxers per Internet.

Professorat

ANNA BALLESTERO

Enginyera en disseny industrial i desenvolupament de producte. Àmplia experiència professional i docent en l'àmbit de la informàtica.

MARTIRIÀ PAGÈS PRAT

Graduat en Arts aplicades. Formador en aplicacions informàtiques amb més de 20 anys d'experiència.

Metodologia

Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Enfocament totalment pràctic



Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris

Inici: 6 de març

Durada: 25 h

Grup de vespres (dilluns i dimecres, de 19.00 a 21:30 h)

 

Lloc

Aula virtual


