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I.  IDENTIFICACIÓ  

 

Nom de l’assignatura: Informàtica aplicada 

Titulació: Humanitats 

Tipus d’assignatura: Optativa  

Crèdits ECTS: 4,5 

 
 
Descripció 

1. Descripció, objectius i propòsits de la formació: 
Aprenentatge instrumental per a l’ús dels processadors de text, bases de dades i fulls de càlcul habituals. Pràctiques en 
l’ús del correu electrònic i de cercadors intel·ligents.  

 
Objectius i propòsits: 
Al final del curs l’alumne haurà après a: 
a. Tenir coneixements bàsics dels ordinadors i llur utilitat. 
b. Manejar les eines essencials de processament de la informació sota el sistema operatiu Windows. 
c. Escollir les eines idònies per a sistematitzar i (re)presentar un problema donat. 
d. Estructurar una base de dades senzilla. 
e. Resoldre operacions de càlcul simples. 
 

2. Mòduls, blocs, temes o apartats: 
  Introducció. 
 Evolució històrica. 
 Definicions bàsiques de termes informàtics i exemples. 
 Presentació sumària de la plataforma Windows. 
  Processament de textos (Word). 
 Introducció, entorn, barres, regles, crear i editar un document. 
 Propietats i vistes d’un document. 
 Propietats de la font i del paràgraf. 
 Estils (creació, aplicació, eliminació, modificació i còpia). 
 Vinyetes i numeració, nombres de pàgina, notes, capçalera. 
 Marges, ombrejat,  
 Impressió d’un document. 
 Eines I (cerca, reemplaçament etc.). 
 Gràfiques, text artístic. 
 Taules. 
 Divisió en columnes i seccions. 
 Quadres i marcs de text. 
 Eines II (ortografia, gramàtica, idioma etc.). 
 Bases de dades. 
 Fórmules matemàtiques, sub- i supraíndexs. 
  Full de càlcul (Excel). 
 Introducció, entorn, operacions elementals, full i llibre de càlcul. 
 Format de dades (casella). 
 Format de files i columnes. 
 Format condicional. 
 Autoformat. 
 Estils (crear, modificar, aplicar i eliminar). 
 Funcions. 
 Funcions com a noms. 
 Comentaris. 
 Gràfiques. 
 Altres operacions (ordenació, filtres etc.). 
  Base de dades (Access). 
 Introducció, entorn, operacions elementals, taula. 
 Camps i registres. Propietats, tipus i atributs. 
 Relacions. 
 Consulta (a rel d’una taula, de taules relacionades, d’altres consultes). 
 Formulari (amb i sense l’assistent). 
 Informe (amb i sense l’assistent). 
 Elements avançats (botons de control, camps vinculats, camps de tipus quadre etc.). 
  Presentacions gràfiques (PowerPoint). 
 Introducció, entorn, operacions elementals. 
 Crear, duplicar, eliminar i modificar una diapositiva. 
 Plantilles i patrons. 
 Formatar text i gràfiques. 
 Presentació, vistes i transició de diapositives. 

 
3. Bibliografia comentada: 

 Els apunts de l’assignatura (des de la plana web de l’assignatura: http://microelec.uab.es/~tavi/ia/index.html i 

http://microelec.uab.es/%7Etavi/ia/index.html
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l’autònoma virtual). 
 L’ajuda en línia de cadascuna de les aplicacions. 
 Per al mòdul 2.1.: 
 Introducción a la informática. Alberto Prieto Espinosa, Antonio Lloris – Ruíz, Juan Carlos Torres Cantero. 3ª 
ed., Ed. McGraw Hill, 2001. 

Temes 1 – 3, 5, 8 – 11 i 14. 
Tema 2. Capítol 2.1. també per al mòdul 2.3. 

 Introducción a la informática: hardware, software y teleinformática. Miguel Ángel Sánchez Vidales. 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2001. 

Part I. Temes 1 – 3, Part II. Temes 4 – 7 i 9. 
 Per al mòdul 2.2.: 
 Introducción práctica a Microsoft Word 6. José Manuel Badía Contelles et al. Universitat Jaume I, Col·lecció 
Manuals / 10, 1997. 

Cap. 1. – 9. 
 Per al mòdul 2.3.: 
 Manual pràctic de Microsoft Excel 5. ***. Diputació de Barcelona, 1996. 

Cap. 1. – 15. 
 Excel 2003. Patrick Blattner. Anaya Multimedia, 2004. 

Part I. Cap. 1. – 3., Part II. Cap. 4., 5., Part III. Cap. 6., 8., 11. – 16., Part 
IV. Cap. 17. – 19., Part V. Cap. 20. – 23., Part VI. Cap. 24. 

 Per al mòdul 2.4.: 
 Microsoft Access para Windows 95, paso a paso. ***. Ed. McGraw-Hill, 1996. 

Tema 2. Cap. 2.6. – 2.8., Tema 3. Cap. 3.9., 3.10., Tema 4. Cap. 4.11. – 
Cap. 4.14., Tema 5. Cap. 5.15., . 5.16., Apèndix. 

 Per al mòdul 2.5.: 
 Guía de iniciación PowerPoint 97. Susana Vázquez Jiménez, Ricardo García y García. Anaya Multimedia, 1997. 

Cap. 2. – 10. 
 PowerPoint 2003. Francisco Paz González. Anaya Multimedia, 2003. 

Cap. 4. – 20.  
Cap. 9 – 12. també per al mòdul 2.3. 

 
4. Referències per estructurar el treball de l’alumne 

L’alumne haurà de realitzar varis treballs al llarg del curs, el tema dels quals se li precisarà 
oportunament. 
Les classes tindran un pronunciat caire pràctic, amb una breu explicació característica de les lliçons 
magistrals, durant les quals l’alumne podrà posar en pràctica els coneixements adquirits. 
 

5. Competències a desenvolupar   
Competència Indicador específic de la competència 

Domini d'eines informàtiques Dominar les principals aplicacions informàtiques (processament de textos, full de càlcul, 
presentació de gràfiques, bases de dades,...). 

Comunicació Dominar de manera responsable els sistemes de comunicació i informació d’internet. 

 
 
Avaluació 
Bloc/Apartat/tema Pes Descripció 

Introducció 10% Prova de procés tipus test (en acabar el mòdul)  

Treball durant el curs (individual o en grups de dos) Processament de 
textos (Word) 

30% 
 

Examen final (individual) 

Treball durant el curs (individual o en grups de dos) Full de càlcul (Excel) 30% 
 

Examen final (individual) 

Treball durant el curs (individual o en grups de dos) Base de dades 
(Access) 

30% 
 

Examen final pràctic a llibre obert (individual) 



 
 
Procediments d’avaluació 
Procediment Criteris d’avaluació Pes 

Prova parcial tipus test Comprensió i reconeixement 10% 

Treball durant el curs Anàlisi, aplicació i comprensió 27% 

Examen final pràctic a llibre 
obert 

Anàlisi, aplicació, comprensió i síntesi 63% 
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