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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ

En el marc de l'evolució del Servei de Correu Electrònic, Calendari, Tasques i
Adreces Corporatives, per tal de donar suport formatiu al procés d'implantació
d’Outlook 2013, el Servei de Recursos Informàtics i TIC, l’Institut de Ciències de
l’Educació i el Servei de Recursos Humans, ofereixen una formació adreçada a
conèixer i aplicar les eines d’aquest nou programari

2. OBJECTIUS

Aprendre a gestionar les eines que Outlook 2013 ofereix .

3. CONTINGUTS

 Què li ofereix aquest curs?
 Què és Outlook?
 La interfície de treball
 Creació i enviament de missatges
 Recepció de missatges
 Contactes i llibretes d'adreces
 Programació
 Administració de tasques
 Organització de reunions
 Vistes, carpetes i administració d'elements
 Imprimir 
 Ajustar funcions de cerca

4. METODOLOGIA

PROFI081

Títol activitat Outlook 2013.  Curs d’autoaprenentatge.
Tipus 
d’activitat

Curs d’autoaprenentatge

Hores a 
certificar:

6 hores

Places: 100
Dates / Lloc El curs, en modalitat online, estarà disponible de forma 

continuada a través de l’entorn Moodle, per a que 
serveixi de suport sempre que es requereixi.
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Curs d’autoaprenentatge, en modalitat online. 

5. DESTINATARIS

Adreçat a tot el personal docent i investigador (PDI)  de la URV.

6. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Tothom  que  faci  el  seguiment  del  80% del  curs  (que  es  registra  de  forma
automatitzada a l’aula virtual) rebrà un certificat de participació.

Per a superar el  curs,  s'ha de recórrer  com a mínim el  80% del contingut i
obtenir un mínim de 80 punts al test final.
Podeu  seguir  un  itinerari  individual  personalitzat  segons  el  vostre  nivell  de
coneixements previs sobre l'Outlook 2013.

Una vegada finalitzat el curs cal enviar un missatge a cursos.ice@urv.cat

7. INSCRIPCIÓ

La inscripció és lliure i  es fa a través del Moodle de la URV. Els passos a
seguir són:

1.- Obrir l'enllaç: http://moodle.urv.cat
2.- Validar-vos al Moodle amb les credencials oficials del URV
3.- Accedir al curs Outlook 2013
4.- Prémer el botó "inscriure'm en aquest curs" 
[També podeu veure aquest vídeo amb els passos a seguir]

http://moodle.urv.cat/
https://www.youtube.com/embed/eNxgtQE7dmo?rel=0&amp;vq=hd720&amp;
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65428

