DATA INICI 15 setembre del 2020
HORARI de 16:00h a 19:00h
DURADA 12 hores

OBJECTIUS


Anar una mica més enllà de la utilització més bàsica de excel



Aprendre funcions a part de la suma



Fer gràfics



Aprendre eines bàsiques per donar l’aspecte que li volguem donar al nostre full de càlcul



Treballar amb vàries fulles dins l’excel

PROGRAMA
Què és un full de càlcul? Breu história dels fulls de càlcul: VisiCalc, Multiplan, Lotus 123, Quattro, Excel.
-Conceptes bàsics: Llibre, full, Rango i cel.la.
-Fórmules: Com s'introdueixen. Funció / Arguments.
-Fórmules bàsiques: SUMAR, Càlculs de percentatges, càlculs senzills (IVA, retenció IRPF)
-Direccionament Absolut / relatiu.
-Format de Cel·les.
-Datos: Endreçar i Filtrar. Validació de dades introduïdes.
-Buscador i substitució.
-Vista: Tipus de visualització. Organitzar finestres. Inmovilitzar parts del full.
-Protegir Cel.les contra modificacions accidentals.
-Rangos amb nom. Administrador de noms. Utilització en fórmules.
-Funcions diverses : lógiques, de Texte, Data y Hora, Cerca, Altres
1. I,O,SI
2. SUMAR.SI, CONTAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNT, CONTAR.SI.CONJUNT, SUBTOTALS
3. CONCATENAR, VALOR, TROBAR, ESQUERRA, DRETA, EXTRAURE
4. AVUI, ANY, MES, DIA, HORA, Formats d’hores. Càlculs amb hores.
5. ESCOLLIR
-Funcions diverses d’arrodoniment de números.
-Gràfics. Com insertar-los. Selecció de les dades i tipus de gràfic. Edició.
-Impressió. Opcions de configuració i ajustos.

PROFESSOR
Francisco Martín Batista
Consultor informàtic senior, amb 30 anys d’experiencia , formant i asessorant empreses de tots els sectors
empresarials. Polivalent i empàtic a l’hora de formar, minuciós i estricte a l’hora de fer protocols de treball.
Actualment treballa a NovaTecnia empresa d’assesoria informàtica.
Empreses consultades: Movistar, IBM,UAB, ITEC, Lant Abogados, Italsan…

PREUS
PREU CURS: 230€
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 160€
SOCIS COL·LECTIUS: 200€
Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930, indocant el nom de l’alumne.
Adjuntar a la fitxa d’inscripció copia de la transferència bancària i enviar per correu

enf@foeg.cat
**La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 2 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de Formació
Continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. Cal
matricular-se 48h. abans de l’inici del curs. La bonificació és de 9/13 €/hora

DURADA, CALENDARI i LLOC
4 sessions de 3h,
Dimarts i Dijous 15, 17, 22 i 24 de setembre.
Horari: 16:00h – 19:00h
*Modalitat ONLNE
INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Escola de Negocis FOEG
C/Bonastruc de Porta, 15 17001 Girona
972 21 55 34
enf@foeg.cat

Nom del curs
Núm del curs ENF20200001-

Data inscripció al curs

DADES DE L’ALUMNE/A

Cognoms, nom

D.N.I.

Adreça

Població

Telèfon

C.P.

E-mail

DADES EMPRESA

Raó social

Empresa
Adreça

CIF
Població

Sector / Activitat empresa

CP

Codi CNAE

DADES DE PAGAMENT

*** Per fer efectiva la inscripció es necessari adjuntar i enviar a enf@foeg.cat la copia de la transferència bancària per l’import del curs/webinar indicant al
CONCEPTE “NOM ALUMNE/EMPRESA”. El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930.

***IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR COPIA DE LA TRANSFERÈNCIA

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG
No associada

Sí associada

A través de l’associació / gremi

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA

AUTORITZACIÓ

Es vol bonificar el curs?

Sí

Vol que la FOEG li tramiti?

Sí

No
No

L'EmpresatéRLT?

Sí

No

Autoritza a incloure la seva adreça
a la Newsletter per rebre la informació
dels propers cursos?

Sí

No

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i el seu reglament de
desenvolupament aprovat l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació
d’Organitzacions Empresarials de Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures
activitats de la Federació. Les dades personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els
organismes competents en matèria de formació continua i/o ocupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser
cedides les dades a Bonastruc de Porta Formació SL o aquelles entitats a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.
Signatura del treballador / Nom i D.N.I.

Per fer efectiva la inscripció cal enviar per e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs o documentació sol·licitada.
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930

