
 

 

POWER QUERY AUTOMATITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE DADES 

DATA INICI: 31/05/2021          

DATA FINAL: 21/06/2021 

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21h. 

DURADA: 21 hores                    

PREU: 415,- € 

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 

  

  

  dades per carregar-les al model de dades o a d’altres ERP’s.... 

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 

INTRODUCCIÓ: 
Aplicacions de Power Query 
 Versions: Excel i Power Bi 
 Preparar les dades: Estructura correcte de taules 
 Tipus de dades 
 Què són els Processos ETL 
 Taules de dades transaccionals (Fets/Fact) i mestres 
(Dimensió) 
 Model de dades 
 
POWER QUERY · ORIGEN DE DADES 
 Importacions bàsiques de fitxers o xlsx, csv, txt ... 
 Importacions bàsiques de carpetes 
 Canviar l’origen de dades 
 Rutes variables (paràmetres) 
 Importacions des de la web 
 Minimitzar l’error humà en gestió de fitxers 
 
POWER QUERY · CONSULTES I TRANSFORMACIONS 
 Diferents tipus de transformacions 
 Anul·lar dinamització de columnes 
 Funcionalitats Annexar, combinar (Append, Merge) 
 Tractament d’orígens amb camps variables 
 Columnes condicionals 
 Divisió i fusió de columnes 
 Columnes personalitzades 
 Transformacions de text 
 Operacions Matemàtiques entre columnes 
 Columnes de data, any, mes, nom mes, trimestre... 
 Treball amb dates amb diferents formats idiomàtics 
 Filtres i condicions AND OR 
 Agrupacions 
 Duplicar, referenciar consultes 
 Columnes des de exemples 
 Control d’errors 
 Utilització de variables des de Excel 
 Crear taula de calendari 
 Editor de consultes i la barra de fórmules 
 MLanguage 

 Carregar dades en el model de dades (Power Pivot) 

 

 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. 

 


