PROGRAMA FORMATIVO
DEPUTACIÓN-CEC
Son accións formativas de curta duración, impartidos por docentes cualificados,
que pretenden mellorar e ampliar os coñecementos e formación dos asistentes,
así como mellorar as posibilidades de conseguir un emprego a curto prazo.

¿A QUEN VAI DIRIXIDO?
Estas accións formativas van dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras
ocupadas e persoas traballadoras desempregadas, dá nosa provincia.

¿TEN ALGÚN COSTE?
Non, este programa é gratuito.

ACCIÓNS FORMATIVAS

DENOMINACIÓN

Nª HORAS

Ferramentas de Comunicación

40

Habilidades para a xestión e resolución de
problemas

50

Introducción á Contabilidade

15

Aplicacións das ferramentas Web 2.0 e Redes Socias
no entorno de traballo

20

Excel Avanzado

15

Novo Regulamento de Proteccion de datos

5

Técnicas de Venda

35

Habilidades para o traballo en equipo

35

Taller: Excel avanzado
Inicio: 01/10/2018 Fin: 08/10/2018
Lugar: Sede CEC
Nº de prazas: 20
Duración do curso: 15 horas
Horario: Luns a xoves de 16:00 a 19:00 horas

Relatora:
Julio González Troncoso
Docente con máis de 10.000 horas de formación en aulas, experto en
docencia, xestión e procesos comerciais.

OBXECTIVO
Utilizar follas de cálculo con habilidade utilizando as funcionalidades de que
dispón a ferramenta en todas aquelas actividades que requiran tabulación e
tratamento aritmético-lóxico e/ou estatístico de datos e información, así como a
súa presentación en gráficos.

CONTIDOS
1. Revisión e avaliación de coñecementos previos
2. Ordenar, buscar datos, filtrar (creación de filtros en encabezados)
3. Validación de datos, creación dun despregable.
4. Traballo con fórmulas, exemplos máis comunices: Buscar, Enteiro, Dereita, etc.
5. Condiciones lóxicas e aplicación a supostos empresariais.
6. Protección de folla.
7. Creación de Persoais.
8. Formato Condicional, maiores valores, menores, cores de columna, etc
9. Gráficos e presentación.
10.Táboas Dinámicas Básicas
11.Gráficos dinámicos, exemplos.
12.Introdución a macros e botóns.

¿ÓNDE?

Confederación de Empresarios de La Coruña
Praza Luis Seoane Torre 1 Entrepranta
981 17 41 41
formacion@cec.es

¿CÓMO CHEGAR?

