
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 

En el marc dels cursos formatius organitzats pel Grup d’Innovació Docent de la 

FCJ per al curs 2018-2019, el professorat ve detectant una necessitat formativa 

en relació amb els programes informàtics del sistema Office. La modernització 

constant d’aquests programes i la necessitat d’utilitzar-los per simplificar les 

tasques docents, així com la gestió de dades i la recerca, fa precís realitzar un 

curs de formació del programa Excel. 

En aquest sentit, aquesta activitat pretén ensenyar al professorat com utilitzar 

funcions de nivell intermedi i avançat del programa Excel per la docència, gestió 

i recerca, amb l’objectiu de facilitar al professorat la feina que comporta el 

desenvolupament d’aquetes tasques acadèmiques. 

 

2. OBJECTIUS 

- Conèixer el funcionament del programa Excel. 
- Aprendre les eines de nivell intermedi i avançat que ens ofereix aquest 

programa per fer-ne ús a l’àmbit de la docència i la recerca. 
- Optimitzar el temps dedicat a l’avaluació. 
- Aprendre a gestionar dades amb Excel. 

 

 

 

PROFI206 

 

Títol activitat Funcionalitats de l’Excel per a la docència, gestió i recerca 

Tipus d’activitat Curs  

Impartit per Teresa Corbella Domènech 

Hores a certificar: 4 

Places: 20 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

22 de gener de 2018 

De 9,30 a 14 h 

Aula d’informàtica de docència 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques 



 

3. CONTINGUTS 

El curs es divideix amb aquests apartats: 

1. Introducció. 

2. Quines possibilitats ens ofereix el programa Excel: 

funcions de nivell intermedi i avançat. 

3. Avantatges i beneficis de l’ús del programa Excel en la 

docència, gestió i recerca. 

4. Com optimitzar el temps dedicat a l’avaluació mitjançant 

l’ús del programa Excel. 

5. Posada en pràctica dels coneixements adquirits. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Es planteja un curs teòric-pràctic de quatre hores de durada, dividit en dues 

sessions de dues hores cadascuna. 

La primera sessió es destinarà a una sessió teòrica sobre les funcions de nivell 

intermedi i avançat del programa Excel, així com les eines que aquest programa 

informàtic ens posa a l’abast i quin rendiment en podem treure en l’àmbit de la 

docència, la gestió i la recerca. 

La segona sessió serà de caire pràctic, on s’utilitzaran els coneixements adquirits 

durant la sessió anterior per tal que els participants els puguin posar en pràctica, 

així com també es resoldran els dubtes que puguis sorgir. Amb tot això es 

pretenen assolir els objectius perseguits en aquest curs. 

 

5. MATERIAL 

 

1. Necessitarem un ordinador i un projector de vídeo. 

2. Els assistents necessitaran un ordinador cadascun. 

3. Lliurament de material bàsic pe a seguir les classes 

(documentació específica del curs). 
 
 

6. DESTINATARIS 

PDI 
 

 

 



 

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Obtindran certificat d’assistència els professors que assisteixin al 80% de les 

hores lectives d’aquest curs. 
 

 


