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EXCEL II (V17,125/1)

Dates
Inici: 05 de desembre de 2017
Fi: 30 de gener de 2018

Preu del curs
300 €

Hores totals
30 h
Horari
dimarts de 19:30 a 22:00
dijous de 19:30 a 22:00

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 200,00 €
Novembre 2017: 145,00 €
Total: 345,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Curs de nivell avançat d’Excel, dirigit a persones amb coneixements de la matèria que volen aprofundir en l’ús del programa ja
sigui per a formació bàsica personal o bé per aplicar-la en la seva activitat professional.
- Es disposarà d’un ordinador per persona.
- Les classes seran pràctiques.
- Cal tenir coneixements del programa o haver realitzat anteriorment algun curs d'excel bàsic.

Punts del temari
- Eines avançades: Buscar objectiu, Solver, Escenaris, taules amb variables, auditories de caselles, consolidar dades, esquemes,
val•lidació de dades, filtres, taules i gràfics dinàmics, text en columnes, control de canvis en el full.
- Imatges: Inserir imatges predefinides, imatges de l'usuari, inserir quadres de text, autoformes, Word Art, vincles a Internet i a
adreces de correu electrònic.

- Funcions: exemples de funcions (exercicis pràctics).

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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