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OFIMÀTICA AVANÇADA (V17,154/1)

Dates
Inici: 29 de novembre de 2017
Fi: 21 de febrer de 2018

Preu del curs
400 €

Hores totals
40 h
Horari
dilluns de 17:00 a 19:00
dimecres de 17:00 a 19:00

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 240,00 €
Gener 2018: 200,00 €
Total: 440,00 €
* 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 dirigit a persones amb coneixements d'ofimàtica i que volen aprofundir més en els programes que habitualment utilitzen ja
sigui a nivell d’usuari 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.
- No hi ha límits d’edat i és accessible a tothom.

Punts del temari
Word
Taules
Estils de paràgraf, creació modificació i aplicació.
Plantilles.
Organització de documents extensos. Esquemes, titulació, referències creuades...
Intercanvi entre documents i aplicacions.
Combinació de correspondència.
Macros
Excel
Esquematitzar i manipular dades.
Plantilles i estils.
Vincular informació. Tipus de vincles, treball amb grups de fulles.
Eines pels anàlisis d’informació. Taules dinàmiques i d'hipòtesis, recerca d'objectius...
Tractament de fulls de gran tamany.
Macros
Access
Taules
Importació i exportació de dades.
Consultes
Formularis. Personalitzar, expressions avançades, formularis basats en més d'una taula
Informes. Personalitzar, ordenar i agrupar dades, ús d'expressions avançades.
Macros
Relació i vinculació de dades. Objectes incrustats i vinculats (OLE)

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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