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EXCEL AVANÇAT
L'objectiu d'aquest curs 100%
pràctic és aprofundir en l'ús de
funcions d'Excel. La funcions que
s'estudiaran escombren les
temàtiques més importants i
comunes i li donaran a l'alumne la
capacitat per a poder resoldre casos
realistes. Les classes estan
dissenyades perquè l'alumne
comprengui com s'utilitza una certa
funció, i per què aquella és la més
adequada.
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INTRODUCCIÓ

O B J E C T I U S

Aquest curs té com a objectiu,
conèixer amb detall les opcions
que ofereix Excel com a eina de
tractament de dades. 
Entendre i usar taules
normalitzades, taules
dinàmiques, i gràfiques
dinàmiques. Desembolicar-se
amb l'ús de les funcions Excel
més útils (funcions lògiques, de
temps, cerca, data i text), aplicat
a casos reals on es necessita
combinar diferents funcions.
Introduir el desenvolupament
de quadres de comandament
en Excel (Dashboard), com a
mètode per a analitzar i
visualitzar dades de manera
interactiva.
 



Formacions
especialitzades a

través d'una
plataforma en

línia
participativa
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METODOLOGIA

Classes en línia de 2,5 hores de durada on es realitzaran exercicis
individuals i en grup. Hi haurà un fòrum per a debatre i contrastar
els dubtes i compartir informació. Curs 100% pràctic.

Contingut
especialitzat

adaptat
específicament

al sector
packaging

Accés a la
comunitat i

networking amb
el sector

Contingut teòric
i pràctic, vídeos

de totes les
sessions i molt

més

Avaluació final
voluntària d'una

durada
aproximada de

4h.

Fòrum comú de
discussió de
temàtiques i
resolució de

dubtes
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PROGRAMA
Tallers en línia de 2,5 hores de durada organitzat i personalitzat per als
alumnes inscrits, amb un total de 20 hores de formació impartides en 8
dies.
El curs ajudarà conèixer millor l'eina de excel, amb el qual aprendràs a
crear fulles excel interactives.

1 REFERÈNCIES

2 TIPUS DE FUNCIONS

3 FORMAT CONDICIONAL

4 TAULES NORMALITZADES

5 DADES

6 TAULES DINÀMIQUES

Referències a cel·les (Absolutes, Relatives, Mixtes), Referència a altres
fulles, Arrossegament

Condicionals, de data, cerca, text

Aplicar formats condicionals, modificar valors predeterminats

Característiques i avantatges, neteja de dades, filtres i ordenació

Validació de dades (data, text, numèriques, llistes validades), text
columnes, treure duplicats

Camps de valor, Disseny, Opcions d'autoformat, Agrupació, Camps
calculats, Mostrar com, Totals i subtotals, Segmentació



Fundador de Solucions Excel que Ofereix consultoria Excel i PowerBI,
formació a mida per a tots els nivells, i desenvolupament de macros
per automatitzar el teu negoci. Per a empreses i emprenedors.

Enginyer tècnic aeronàutic i enginyer en organització industrial per la
Universitat Politècnica de Catalunya. Des dels seus inicis al món
laboral, sempre s'ha exercit en diferents empreses relacionades amb
l'aviació, exercint d'enginyer tant a aerolínies comercials com a
fabricant d'aeronaus.
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DOCENT

SALVADOR MORATA

Certificat MOS Excel

Certificat MOS Excel Expert

https://www.linkedin.com/in/masventasb2b/
https://soluciones-excel.com/wp-content/uploads/2019/08/Certificado-MOS-Excel-2016.pdf
https://soluciones-excel.com/wp-content/uploads/2019/08/Certificado-MOS-Excel-2016.pdf
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CALENDARI
DIA

DIL
DIC
DIL
DIC
DIC
DIL
DIC
DIL

DATA

28/03
30/03
04/04
06/04
20/04
25/04
27/04
02/05

El pla de formació consisteix en 20 hores d'aprenentatge interactiu,
dividides en 8 sessions de 2,5 hores classes on-line, per respondre a
les necessitats més urgents de les empreses.

HORARI
15h a 17.30h



Descomptes acumulables del 10% per la realització de més d'un curs del Pla
Formatiu del Clúster del Packaging i/o empreses amb més d'un inscrit.
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PREUS

RESERVA JA
LA TEVA PLAÇA

CURS AVANÇAT D'EXCEL
300€ Socis Packaging Cluster
600€No socis

540€Socis Clústers Cat

Bonificació

Fins a 150€ 

L'import bonificable que indiquem és el màxim que permet la Fundació Estatal
per a la formació en l'ocupació (FUNDAE) per curs, que dependrà de la situació
formativa del treballador i el crèdit que els quedi a les empreses per bonificar
cursos per FUNDAE.

Des del clúster oferim la possibilitat de fer aquesta bonificació per un cost per
empresa de 54 € + IVA, el qual també es bonifica amb el curs.

https://www.packagingcluster.com/events/ii-pla-formatiu-2021-academia-de-vendes-b2b-per-reaccionar-a-la-covid-19/
https://packagingcluster.com/esdeveniments/curs-excel-avancat/
https://packagingcluster.com/esdeveniments/curs-excel-avancat/
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