
 

 

ANÀLISI DE DADES I PRESA DE DECISIONS ESTRATÈGIQUES EN EXCEL 

DATA INICI: 19/04/2021          

DATA FINAL: 19/05/2021 

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21h. 

DURADA: 30 hores                    

PREU: 495,- € 

FORMADOR: RAMON BARRULL 

LLOC DE REALITZACIÓ:  

Centre de Formació Pràctica  

P.I. Els Dolors, s/n – Palau Firal, 08243 Manresa 

Tel. 93 875 72 79 

A/e: cfp@cfp.cat 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

 Dotar a l' alumne dels coneixements necessaris per treballar amb totes les eines del 

programa, optimitzant al màxim les possibilitats que aquest ofereix. 

 Gestionar millor les dades per la utilització i explotació optimitzada de les mateixes. 

 Aprendre a dissenyar i implementar taules dinàmiques i quadres de comandament. 

 Interpretar els resultats obtinguts per millorar la presa de decisions a nivell estratègic. 

 

METODOLOGIA: 

 Les sessions es fan combinant part teòrica amb part pràctica, utilitzant a poder ser els 

documents que utilitzen els alumnes en el seu dia a dia laboral, per intentar aconseguir el 

màxim de productivitat en el seu treball.  

 

ADREÇAT A: 

 Controllers de gestió, finances ... 

 Directors departaments (Finances, Comptabilitat, Logística ...) 

 Qualsevol persona que vulgui analitzar i gràficar dades empresarials o departamentals. 

 

REQUISITS: 

 Conceptes Empresarials bàsics 

 EXCEL 2016, EXCEL 2019, EXCEL 365 

 



 

 

TEMARI: 

 

EXCEL · TREBALL AMB DADES 

Concepte de Base de Dades. Camps i Registres 

Estructurar correctament la informació 

Noms definits 

 Validació de dades 

Formats condicionals 

 

TAULES.  

Avantatges de treballar correctament amb taules 

 

EXCEL · TAULES DINÀMIQUES 

Què és, Estructura, Creació i Funcionament 

 Format de cel·les i números 

 Agrupant dades 

 Disseny, Totals i Subtotals 

 Presentar els Resultats Resumits per Funcions  

Presentar els Resultats en Relació a... 

 KPI’s. Indicadors claus de rendiment 

 Filtres i ordenacions 

 Segmentació de dades 

 Camps i Elements Calculats 

 Problemàtiques en les taules i gràfics dinàmics 

 

EXCEL · DASHBOARDS · QUADRES DE COMANDAMENT 

Que és un quadre de comandament o dashboard? 

 Gràfics dinàmics 

 Construcció de dashboards amb taules dinàmiques i gràfics dinàmics 

 Targetes de resultats dinàmics 

 Controlar gràficament els elements ‘resultats’ de la meva empresa 

 

 

 

 Parcialment bonificable per FUNDAE 

 10% de descompte per les empreses que formen part de la Patronal Metal·lúrgica de la 

Catalunya Central i el Centre de Formació Pràctica. 

 Consultar descomptes pels 4 blocs i/o mes de 3 treballadors de la mateixa empresa. 


