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Introducció

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informa-
titzats, en qualsevol empresa o organització. Qualsevol tècnic administratiu ha de
conèixer aquestes aplicacions a fons.

En aquest mòdul es donarà una visió global als paquets ofimàtics existents.
També s’aprofundirà en tres de les eines ofimàtiques bàsiques (processadors
de text, fulls de càlcul i bases de dades) així com també es treballarà amb el
programari especialitzat en l’edició d’imatges i vídeos, en el programari de gestió
de presentacions i en les eines bàsiques per a qualsevol entorn ofimàtic actual de
correu i d’agenda. A banda de presentar les eines i metodologies adequades pel
manteniment d’un sistema informàtic.

En la unitat “Tecnologia i comunicacions digitals” s’analitzaran les formes d’or-
ganització dels sistemes informàtics a les empreses: els diferents tipus de xarxes,
els components d’un equip informàtic, els diferents tipus de programari i la seva
instal·lació i manteniment, els diferents tipus de llicència de programari. També
aprendreu a gestionar el correu i l’agenda electrònica.

En la unitat “Ordinografia i gravació de dades” aprendreu a utilitzar diferents tipus
de teclats amb correcció ergonòmica, habilitat digital, velocitat i precisió.

En la unitat “Tractament de la informació escrita” s’analitzarà un processador
de text concret, el Write, de l’OpenOffice.org i es treballaran els aspectes més
rellevants dels documents de text i les funcionalitats específiques d’aquest tipus
de programari.

En la unitat “Presentacions multimèdia de continguts” es farà un cop d’ull a les
aplicacions que permeten manipular imatges digitals, treballant-ne les diferents
característiques com ara el format, la resolució, etc. També es treballarà la captura
i l’edició de vídeo, ja que són eines molt útils per a qualsevol usuari d’un equip
informàtic, i es mostraran els procediments per elaborar presentacions multimèdia.
També aprendreu a crear material publicitari que capti l’atenció del destinatari
aplicant mètodes d’estratègia d’elaboració de continguts i de màrqueting, utilit-
zant eines de disseny de continguts, aplicant procediments artístics i relatius a la
psicologia, i manipulant materials gràfics, vídeo i so.

En la unitat “Tractament de la informació numèrica” es plantejaran un seguit
d’activitats que afavoriran l’adquisició pràctica de les destreses necessàries per
a l’ús com a usuari dels fulls de càlcul.

En la unitat “Tractament de dades i integració d’aplicacions” es treballarà amb
el sistema gestor de bases de dades ofimàtiques més estès en el món de la petita
i mitjana empresa: el MS-Access. A través d’activitats guiades es presentarà a
l’usuari l’organització de les dades en un sistema gestor de bases de dades: la
introducció d’informació a través de taules i formularis i l’extracció d’informació
a través de les consultes i els informes. També es veurà com intregrar diferents
aplicacions ofimàtiques.
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Totes les unitats d’aquest mòdul són molt pràctiques i en totes elles cal que
l’estudiant realitzi totes les activitats que hi trobarà, doncs són aquestes les que
permetran assolir els procediments requerits per a assolir els objectius. Així doncs,
recomanem a tots els estudiants practicar, practicar i practicar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació
escrita

Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions
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Continguts

Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

Unitat 1

Tecnologia i comunicacions digitals

1. Sistemes informàtics de l’empresa

2. Instal·lació i actualització d’aplicacions

3. Gestió de correu i agenda electrònica

Unitat 2

Ordinografia i gravació de dades

1. Ergonomia

2. Processament de textos alfanumèrics en teclats estesos, o en altres tipus de
teclats

Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la
informació escrita

Unitat 3

Tractament de la informació escrita

1. Tractament de la informació escrita

Unitat 4

Presentacions multimèdia de continguts

1. Tractament de la imatge

2. Vídeo i àudio

3. Elaboració de presentacions

4. Selecció d’informació textual i gràfica

5. Confecció de materials gràfics

Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració
d’aplicacions

Unitat 5

Tractament de la informació numèrica
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1. Tractament de la informació numèrica

Unitat 6

Tractament de dades i integració d’aplicacions

1. Utilització de bases de dades ofimàtiques

2. Integració d’aplicacions ofimàtiques


