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El curs permet perfeccionar els coneixements mitjà d’Excel i afegir-hi dades avançades 

d’anàlisis de dades de taules dinàmiques y fórmules condicionals de base de dades 

como Buscar V. 

 

Aquest curs de preparació et permetrà presentar les dades de forma creuada i 

dinàmica, optimitzant al màxim el teu ús del programa informàtic, tant en càlculs 

numèrics, com estadístics i representació gràfica d’aquestes dades. 

  



 

 

 

OBJECTIUS 

 

a. Perfeccionar els nostres coneixements d’Excel i conèixer les aplicacions 
pràctiques aplicables en el dia a dia de la nostra empresa, aprenent algunes de 
les fórmules més resolutives i el funcionament de les taules dinàmiques per a 
l’anàlisi. 

 
b. Utilitzar les opcions i les aplicacions avançades del full de càlcul Excel per a la 

realització de càlculs numèrics, estadístics o gràfiques de presentació de dades 
per a l'elaboració d'estudis i informes tècnics-administratius o de suport a la 
gestió. 

 
c. Millorar la anàlisis de dades per tal d’optimitzar al màxim el programa 

informàtic. 
 
 

METODOLOGIA 

 

Les sessions seran merament pràctiques i interactives combinant l’exposició de 
conceptes teòrics amb la realització d’exercicis pràctics que seran realitzats de forma 
individual i grupal. 
 
Disposem de recursos didàctics actualitzats, com equips informàtics connectats en 
xarxa a internet amb els programes informàtics necessaris per a la realització del curs, 
i lliurament de material de suport que complementarà l'exposició docent, així com canó 
de projecció que facilita les demostracions del docent. 
 
 
 

DATES IMPARTICIÓ 

 

Inici: 25/09/2018 – 9/10/2018 

Horari: 18:00h a 21:00h 

 

Calendari: 

  

  



 

 

CONTINGUTS 

 

1. REVISIÓ DE LES FUNCIONS BÀSIQUES D’EXCEL     

a. Referències Absolutes. 

b. Referències relatives. 

c. Formats condicionals. 

d. Vincles entre fulles i cel · les. 

e. Agrupació i esquemes. 

f. Definir i aplicar filtres avançats. 

2. FÓRMULES          

a. Fórmules senzilles. 

b. Formules Si, Contar Si. 

3. ANÀLISI I MANEIG DE DADES I LLIBRES. TAULES DINÀMIQUES  

a. Anàlisi Buscar V. 

 Sumar.si. 

 Sumar.si.conjunt. 

 Validació de dades. 

 Comptar.si. 

 Comptar.si.conjunt. 

b. Anàlisi Taules 2010. 

 Formats condicionals. 

 Revisió Validació dades i Sumar.si. 

c. Anàlisi Taules dinàmiques. 

 Creació de taules. 

 Visualització de dades. 

 Inserir camps calculats. 

 Gràfics Dinàmics. 

d. Manejar dades i llibres. 

 Importar dades a Excel. 

 Exportar dades des d'Excel. 

 Crear i editar plantilles. 

 Consolidar dades. 

 Definir i modificar les propietats del llibre. 



 

 

 

4.  AUDITORIA DE FÓRMULES       

a. Barra d’Auditoria. 

b. Escenaris. 

c. Noms de cel·les. 


