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Dates 
 

 
Del 2 al 15 de novembre de 2017 
 

Idioma Català 

Modalitat A distància 

Durada 10 h 

Destinataris PDI 

Professorat Rosa de Ozollo, Aina Torres 

Prerequisits No n’hi ha 

 

 

Aquest és un curs en línia. Tindrà una durada aproximada de deu hores i serà totalment pràctic. 

Es posaran a disposició dels assistents els recursos necessaris relacionats amb els continguts del curs. Els 
assistents han de treballar, de manera autònoma, aquests continguts seguint les pautes que es donin. 
Durant aquest procés podran compartir les seves experiències amb els companys i amb les professores 
del curs a través del fòrum de Moodle. 

 

· Conèixer les principals eines ofimàtiques en línia que hi ha a xarxa 

· Aprofitar les possibilitats que ofereixen les eines en línia amb una finalitat educativa 

 

  
· Saber manejar les diferents eines 

ofimàtiques en línia 
· Saber treballar col·laborativament usant 

les eines ofimàtiques 

 

1. Introducció a la utilització d’eines 
ofimàtiques en línia 

2. Organització i gestió d’activitats 
amb les eines ofimàtiques en línia 

3. Les possibilitats d’aquestes eines en 
el treball col·laboratiu 

 

 

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’han de realitzar totes les activitats proposades d’acord 
amb el cronograma del curs. Per a la dinàmica participativa del curs és imprescindible dur-les a terme 
seqüencialment, i no serà possible recuperar-les un cop finalitzades. 

 

PLA DE FORMACIÓ 2017  

EINES OFIMÀTIQUES EN LÍNIA 
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Avaluació, activitats i criteris 
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		Prerequisits
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Metodologia



Aquest és un curs en línia. Tindrà una durada aproximada de deu hores i serà totalment pràctic.

Es posaran a disposició dels assistents els recursos necessaris relacionats amb els continguts del curs. Els assistents han de treballar, de manera autònoma, aquests continguts seguint les pautes que es donin. Durant aquest procés podran compartir les seves experiències amb els companys i amb les professores del curs a través del fòrum de Moodle.Objectius





Conèixer les principals eines ofimàtiques en línia que hi ha a xarxa

Aprofitar les possibilitats que ofereixen les eines en línia amb una finalitat educativa

Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Saber manejar les diferents eines ofimàtiques en línia

Saber treballar col·laborativament usant les eines ofimàtiques



		1. Introducció a la utilització d’eines ofimàtiques en línia

2. Organització i gestió d’activitats amb les eines ofimàtiques en línia

3. Les possibilitats d’aquestes eines en el treball col·laboratiu





Avaluació, activitats i criteris





Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’han de realitzar totes les activitats proposades d’acord amb el cronograma del curs. Per a la dinàmica participativa del curs és imprescindible dur-les a terme seqüencialment, i no serà possible recuperar-les un cop finalitzades.
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