
  

                                                                                                             
 

OFIMÀTICA BÀSICA:  
WORD i EXCEL 

 
 Objectius 
 

● Introduir a l’alumne en el domini de l’ofimàtica i treballar més concretament amb les 
possibilitats que el  programa Microsoft Word ofereix en el tractament de text i dades. 
 

● Introduir a l’alumne en el domini de l’ofimàtica i treballar més concretament amb les 
possibilitats que el  programa Microsoft Excel, ofereix en l’emmagatzematge i 
manipulació de dades mitjançant el full de càlcul. 
 
 

● 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 Secretariat en una petita i mitjana empresa. 

 
 

 
Programa 

WORD BÀSIC..........................................................................9 H. 
 

1. Format de text i de document. 
2. Pàgines i formats especials. 
3. Taules. 
4. Taules avançades. 
5. Columnes de text. 
6. Documents combinats. 
7. Imatges pre-dissenyades. 
8. Vinyetes. 
9. Dibuixos. 
10. Documents combinats avançats 
11. Wordarts. 
12. Maquetació amb word. 
13. Plantilles. 
14. Ortografia i gramàtica. 
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EXCEL BÀSIC..........................................................................12 H. 
 
 

15. Operacions matemàtiques bàsiques.   
16. Referències a cel·les mixtes i absolutes.  
17. Format de cel·les: creació de notes i copiat de formats.  
18. Format personalitzat.   
19. Autoformats.   
20. Protecció de documents.  
21. Modificació d’un full de càlcul.  
22. Gràfics i taules.   
23. Treball amb llibres.   
24. Funcions i formats condicionals.   
25. Funcions de text i condicionals.   
26. Formules.   
27. Funcions financeres.   
28. Personalitzar Excel  

 
 

Metodologia 
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la utilització del               
canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes per la realització de la              
comptabilitat informatitzada i la ofimàtica i el lliurament de material didàctic de suport que              
complementarà l’exposició del docent 
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