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Mòdul pertanyent a la formació de Tècnic/a administratiu comptable. 
 

O B J E C T I U S 
 
• Introduir a l’alumne en el domini de l’ofimàtica i treballar més concretament amb les 

aplicacions word, excel, acces, internet i correu electrònic.  

• Donar al participant les eines informàtiques bàsiques perquè adquireixi la formació 

necessària i les metodologies de treball i característiques personals per treballar com 

administratiu/comptable o auxiliar comptable en una petita i mitjana empresa. 

• Obtenir les tècniques per la optimització de les funcions bàsiques en un entorn d’oficina. 
 

P R O G R A M A 
 
 

1. Processador de textos: WORD............................................................................................ 9h 
1.1 Format de text i de document. 
1.2 Pàgines i formats especials. 
1.3 Taules. 
1.4 Taules avançades. 
1.5 Columnes de text. 
1.6 Documents combinats. 
1.7 Imatges pre-dissenyades. 
1.8 Vinyetes. 
1.9 Dibuixos. 
1.10 Documents combinats avançats 
1.11 Wordarts. 
1.12 Maquetació amb word. 
1.13 Plantilles. 
1.14 Ortografia i gramàtica. 

 
2. Full de Càlcul: EXCEL...........................................................................................................12h 

2.1 Operacions matemàtiques bàsiques. 
2.2 Referències a cel·les mixtes i absolutes. 
2.3 Format de cel·les: creació de notes i copiat de formats. 
2.4 Format personalitzat. 
2.5 Autoformats. 
2.6 Protecció de documents. 
2.7 Modificació d’un full de càlcul. 
2.8 Gràfics i taules. 
2.9 Treball amb llibres. 
2.10 Funcions i formats condicionals. 
2.11 Funcions de text i condicionals. 
2.12 Formules. 
2.13 Funcions financeres. 

 OFIMÀTICA EMPRESARIAL 
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3. Base de dades: ACCES..............................................................................................................12h 

3.1   Les parts que componen les bases de dades 
3.2   Els camps d'una taula de dades. Els tipus de camp 
3.3   Els tipus de formularis i d'informes 
3.4   Creació d'un organigrama de treball i de taules 
3.5   Inclusió i edició de dades 
3.6   Recerca de registres 
3.7   Realització de consultes 
3.8   Elaboració i personalització de formularis i utilització de la barra de formularis 
3.9   Configuració de tabulacions dels camps 
3.10   Visualització d'informes de taules i de consultes per pantalla 
3.11   Elaboració, personalització, canvi de format i impressió d'informes de taules i 

consultes 
 

4. Iniciació a INTERNET...........................................................................................................1h 
 

4.1  Navegació amb diferents exploradors 
4.2  Utilització del programa Winzip. 
4.3  Correu electrònic Webmail. 
4.4  El xat. 
4.5  Descàrrega de fitxers per Internet (imatge, música, etc.). 
4.6  Virus. 
4.7  Acrobat Reader. 
 

5. Correu Electrònic: OUTLOOK ..........................................................................................5h 
5.1 Configuració d’un compte de correu i canvi de configuració d’un existent 
5.2 Definició de les vistes de la  safata d’entrada 
5.3 Organització dels missatges 
5.4 Llibreta de direccions 
5.5 Creació de regles de missatge 
5.6 Enviament, reenviament de respostes de missatge 
5.7 Missatges adjunts 
5.8 Missatges de correu amb còpia i còpia ocultada 
5.9 Optimització d’altres eines de treball de l’OUTLOOK 
5.10 Contactes, agenda, calendari, tasques, notes... 

 
 

M E T O D O L O G I A 
 
   Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de supòsits 

pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma individual i grupal.  

Els supòsits presentats permetran una ràpida transferència a la realitat empresarial de cada 

un dels participants.  

  Els mitjans didàctics utilitzats per a l’impartició del curs consisteixen en la utilització del 

canó de projecció, en la utilització d’equips informàtics connectats en xarxa i a internet amb 

els últims programes informàtics per la realització del curs,  i en el lliurament de material de 

suport que complementarà l’exposició docent. 


