CURSOS FOCALITZATS

Informàtica i TIC
MS Excel - Nivell I
Codi 03181707

Objectius:

Elaborar documents que realitzin càlculs amb fidelitat, modificar-ne l’aspecte i representar-los gràficament.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell

1.		 Conceptes generals
• Objectius del programa. Organització dels fulls i de les cel·les.
• Format de les cel·les: Numèrics, fonts, vores i ombres.
• Selecció, edició i ompliment de les cel·les.
• Inserir, eliminar, copiar, retallar i enganxar. Amagar files, columnes o fulls.
2. Fórmules
• Edició de fórmules simples. Moure, copiar i omplir fórmules.
• Direccions de cel·la relatives i absolutes. Fórmules entre fulls.
3. Funcions
• Funcions senzilles. L’assistent de funcions.
• Funcions condicionals i de recerca: Nidar i concatenar funcions.
4. Característiques i eines especials
• Protecció de les cel·les.
• Donar nom a cel·les i rangs.
• Buscar un objectiu per una fórmula.
5. Impressió
• Vista preliminar. Configurar i establir el rang a imprimir.
• Personalitzar la impressió.
6. Gràfics
• Conceptes: sèries, eix, llegenda, títol.
• Tipus de gràfics.
• Definir les dades a representar.
• L’assistent per a la creació de gràfics.
• Modificar l’aspecte i les característiques.

Professors:

Llicenciats/diplomats en informàtica, experts en formació informàtica a l’empresa.
Durada:
20 hores
Dates:
del 4 al 30 d’octubre de 2018
Horari:
dimarts i dijous, de 17 a 19.30 h
Drets d’inscripció:
240 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
320 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
400 per a la resta de participants
Inclou clau USB amb els continguts del curs - PLACES LIMITADES
A fi que els alumnes puguin treure el màxim rendiment del curs, es disposarà d’un ordinador per a cada assistent,
i s’utilitzarà metodologia presencial i directa i la versió Office 2013
Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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