
FORMADOR

Mateu Tres Bosch

INICI
18 de novembre de 2022

FI
27 de gener de 2023

DURADA
Total 18 hores

1a part 9 hores
2a part 9 hores

CALENDARI I HORARI

18 i 25 de novembre 2022

20 i 27 de gener 2023 

de 9.00 a 13.30 hores

MODALITAT
 Presencial

PREU
2.798€

Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Instal·lacions FECC

C. Dels àngels, 18, 4a planta
08001 Barcelona 

Abans del curs els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la

plataforma de la formació

FINANÇAMENT
Bonificable

Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

Introducció
Creació de taules (com rang)
Cel·les calculades
Immobilització de panells
Vista normal i vista salt de pàgina
Mostrar/ocultar línies de quadrícula, barra de fórmules i encapçalaments

Funcions bàsiques: operacions aritmètiques
Els rangs. L’ús de filtres, funcions de rangs
Funcionament de les taules
Funcions i operacions de data i hora
Funcions matemàtiques
Funcions estadístiques

Altres funcions
Funcions de cerca
Funcions de text
Funcions lògiques
Validació de dades
Funcions annexades i fórmules en múltiples files de l’editor de fórmules
Format condicional

Introducció taules dinàmiques
Creació de gràfics
Importar i exportar dades
Disseny de pàgines

1.
a.
b.
c.
d.
e.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.
5.
6.
7.

PRESENTACIÓ
Hi ha certs llocs de treball que requereixen tractar i analitzar conjunts de dades de
forma automatitzada, especialment els administradors dels centres educatius han de
tractar sovint dades de caràcter comptable, de recursos humans, així com també
d’altres àmbits dins de les seves competències. S’acaba recorrent a l’eina de
Microsoft Excel per a efectuar tots aquells tractaments de conjunts de dades que no
es troben emparats sota cap aplicació de gestió concreta. 

En aquesta formació aprendrem un conjunt de funcions i característiques d’Excel per
ser aplicades en el dia a dia de la tasca professional, tant consolidant els
coneixements que ja es tinguin com incorporant nous elements.

DESTINATARIS
Administradors centres de la Fundació Escoles Parroquials que tenen
un mínim coneixement de l’entorn Excel.

OBJECTIUS
Consolidar funcionalitats bàsiques de l’Excel
Aprendre a implementar funcions de data i hora, matemàtiques i estadístiques.
Aprendre a implementar funcions de cerca, de text i lògiques.
Saber utilitzar la funció de validació de dades com a eina per ajudar a la
introducció de dades i el format condicional
Conèixer el funcionament de Taules dinàmiques, gràfics i importació de dades

EXCEL, UN ENTORN DE TREBALL
PELS ADMINISTRADORS DELS
CENTRES EDUCATIUS

22138.01 i 23015.01

FORMADOR
Mateu Tres Bosch, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Ha estat tècnic
informàtic i coordinador TIC de Salesians Sant Vicenç dels Horts. Actualment és
Director Tècnic d'ANyTIC, consultoria de negoci i TIC.

Centres de la Fundació Escoles Parroquials

1a part (2022)
2a part (2023)

Presencial



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de 2.798€ (1.399€ corresponen a les hores realitzades l'any 2022 i 1.399€ corresponen a
les hores realitzades l'any 2023), independentment del nombre de participants (el màxim per bonificar és de 30 participants en el
cas de formació presencial o virtual, o de 80 per tutor en el cas de Teleformació)
L'import es facturarà a l'escola en dues parts, un cop iniciada la formació de cada any. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 117€ per participant  les hores realitzades el 2022 i per un import
màxim de 117€ per participant les hores realitzades el 2023 (sempre que es compleixin totes les condicions (veure l’apartat
“Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del llistat de dades de participants facilitat al centre.

Llistat de dades dels participants, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. 
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que  
 hagin demanat expressament que NO els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Preu i inscripcions

 

Baixes
En ser un preu tancat per grup, les baixes no afecten a l'import facturat a l'escola. Tot i això, us demanem que ens les comuniqueu
abans de l'inici de la formació per tal que puguem treure el participant de les llistes, i el formador tingui constància de quins son els
participants reals.

 

Documentació a enviar a la FECC prèvia a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)

 

Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules virtuals, i en cas que hi hagi
teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

 

Bonificacions de la inscripció

Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, la no superació de la part de Teleformació (en cas que n’hi hagi), la participació dels Autònoms, les
inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
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