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CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics informàtica i programació (recomanat)

REQUISITS

Assignatura Informàtica de primer curs (recomanat)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.

METODOLOGIES DOCENTS

- Totalment activa, orientada a eix d'activitat. Exposició gaire bé sempre indirecta de la teoria, via exemples.
- L'assignatura utilitza material didàctic bàsic inclòs en el servidor de la intranet de l'escola així com a l'extranet (Moodle).
- A més també es faciliten uns "models inicials (MI)" que els alumnes han de completar en la seva feina guiada presencial en el
laboratori. A les classes presencials s'introduirà la teoria necessària per tal de completar uns exercicis base al lab, per passar, a
continuació, a fer els exercicis pautats en el mateix LAB.
- El treball de l'alumne s'estén a l'avaluació del seguiment setmanal de l'aprenentatge (gràcies al dossier per assolir eixos d'activitats
parcials i/o altres treballs).
- En forma complementària es realitzen activitats no presencials dirigides,
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Donar els coneixements bàsics i complementaris adients per tal de familiaritzar l'alumne amb l'ús d'eines d'entorns de productivitat
personal, més enllà d'una visió simplista (que es suposa coneguda) i enfocant-lo a un nou nivell més profund que permeti un ús òptim
( no solament eficient, també eficaç).
- Proporcionar els coneixements específics per ús d'aquestes eines per millorar la productivitat i facilitar la presa de decisions en
entorns empresarials i/o d'enginyeria.
- Impulsar el procés d'autoaprenentage de l'alumne de part de les eines per afavorit fer el mateix amb eines semblants.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 60,0 40.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1. Millora de productivitat amb tractament de textos.

Descripció:
S1a. Tractament de textos. Introducció. Disseny de pàgina.
S2a. Disseny de text.
S3a. Altres eines. taules, peu de pàgina, glossari, etc.
S4a. Ortografia i gramàtica.
S5a. Gràfics.
S6a. Estils i esquemes de documents.
S7a. Creació de grans documents. Documents mestres.
S8a. Macros. Automatització de tasques repetitives.

Objectius específics:
Poder utilitzar correctament les eines de tractament de textos per poder crear un document gran, tal com una memòria de fi de
garu

Activitats vinculades:
Presentació conceptes
Realització exercicis del dossier
Treball NP1a
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Tema 2. El Full de càlcul com element bàsic de millora de productivitat i valor afegit

Descripció:
S1b. Conceptes generals. Accions bàsiques. Entrada/emmagatzemament/visualització. Formats i precisions. Els primers models
simples.
S2b. Profunditzant formats. Formats personalitzats i condicionals
S3b. Un pas endavant. Format data i hora. Adreçament absolut/relatiu. Donar noms a cel·les.
S4b. Gràfics i importació de dades.
S5b. Introducció a funcions (matemnàtiques, estadístiques, lògiques, de informació).
S6b. Funcions financeres.
S7b. Funcions de cerca (BUSCARV, etc.).
S8b. Llistes, filtres, taules dinàmiques ('pivot')

Objectius específics:
Saber analitzar un problema i materialitzar-lo en un full de càlcul fent ús exhaustiu de les eines bàsiques facilitades pel mateix ,
incloent-hi les funcions.

Activitats vinculades:
- Exposició de conceptes
- Realització exercicis
- Realització parts aplicables del Dossier
- No presencialitat (NP1b)

Tema 3. El full de càlcul com element d'estudi de series temporals, modelització i anàlisi de sensibilitat

Descripció:
S9b. Modelització. Concepte. Parametrització. Protecció i validació. Validació personalitzada.
S10b. Ajuste de corbes. Sobre el gràfic. regressió. Funcions específiques.
S11b. Objectiu (goal) i anàlisi de sensibilitat (What If).
S12b. Optimització (solver). Aplicació a ajust de corbes.

Objectius específics:
Ser capaç de construir un "model" a partir de l'enunciat d'un problema, identificant les variables paramètriques, les d'entrada i les
de sortida, de manera que se'n pugui fer una anàlisi de sensibilitat

Activitats vinculades:
- Exposició de conceptes
- Realització exercicis
- Realització parts aplicables del Dossier
- No presencialitat (NP2b)

Tema 4. Escenaris, Macros i programació VBA

Descripció:
S13b. Anàlisi mitjançant escenaris.
S14b. Macros i funcions d'usuari
S15b. Aplicació de síntesi (EXAMEN)

Objectius específics:
Completar les opcions d'anàlisi bàsica amb la posibilitat d'aplicar altres eines com escenaris, afegint al conjunt les possibilitats de
programació mitjançant macros i funcions d'usuari

Activitats vinculades:
- Exposició de conceptes
- Realització exercicis
- Realització parts aplicables del Dossier
- No presencialitat (NP3b)
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Tema 5. Iniciació a les Bases de dades

Descripció:
S9a. Introducció. El concepte entitat-relació.
S10a. Disseny de taules i relacions.
S11a. Disseny de formularis.
S12a. Disseny de consultes.
S13a. Disseny d'informes.
S14a. Disseny d'una Base de Dades (I).
S15a. Disseny d'una Base de Dades (II)

Objectius específics:
Realitzar petites aplicacions emprant gestors de bases de dades.

Activitats vinculades:
NP2a

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Mixt amb proves concretes i avaluació continuada:
Control parcial: 10 % Dossier 20% Últim control: 20 %
Pràctiques LAB: 20 % Altres proves: 30% (projectes-treballs dirigits NP)
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