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Activitat: REC1240650 Base de dades en LlbreOffice
Període: EE2015
Entrada:
Modalitat:
Nivell:
Calendari:
Horari:
Places:
Hores:
Lloc:
Matrícula:

Curs telemàtic
Primària / Secundària
Del 1 de juliol al 15 de 2015
De :h a :h
20
30
A distància
45 Socis, 60 no socis

Organització i descripció:

El cus s'organitza és un curs extensiu, de 15 dies de durada, al final de la qual, els alumnes hauran
d'haver entregat les activitats que conformaran el mateix temari i que avaluaran la correcte
comprensió dels continguts. Al mateix temps, durant aquests dies, es creen espais de debat sobre el
mateix temari o relacionat que són de participació obligatòria i que junt amb l'entrega d'activitats
durant els terminis establerts i el correcte seguiment, conformen la certificació o no de l'alumne.
Cada proposta d'activitat va acompanyada de la documentació prèvia necessària per familiaritzarse amb els recursos que es treballaven seguidament. Cada proposta d'activitat va acompanyada de la documentació
prèvia necessària per familiaritzar-se amb els recursos que es treballaven seguidament.

Destinataris:

Adreçat a professorat de nivell no universitari de centres docents de Catalunya. Especialment
peraquelles persones que per la seva feina necessiten organitzar un gran quantitat
d'informació: membres d'equips directius, coordinadors de nivell,........
1. Facilitar la innovació en la didàctica de les àrees i matèries curriculars.

Objectius

2. Contribuir a la millora personal del professorat en general.
3. Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora
professional i adquisició de nous coneixements.
4. Conèixer l'ús del Moodle com a complement de la formació no presencial.
5. Ampliar les formes de relació amb/entre l'alumnat amb l'ús de la plataforma.
6. Veure que amb programari lliure o gratuït també es poden aconseguir resultats
notables.
Continguts:

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Taules
Relacions
Consultes
Formularis
Informes
Projecte

Pla d'avaluació:

A continuació es descriu el pla d'avaluació específic per a totes les activitats del curs:

Tema 1 Taules
Activitat 1 . Crear un índex, afegir registre, ordenar, filtrar
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Activitat 2 . Crear una base nova des de zero. Introduir camps, i propietats de cada
camp.
Tema 2
Activitat 3. Establir una relació entre dues taules
Tema 3
Activitat 4 . Construir diverses consultes simples.
Activitat 5 . Consultes una mica més complexes.
Tema 4
Activitat 6 . Construcció d’un formulari
Activitat 7 . Subformularis
Activitat 8 . Formularis on intervenen diferents taules.
Tema 5
Activitat 9 . Creació d’un informe.
Projecte . Creació d’un projecte que globalitzi els recursos apresos.

Certificació:

El participant aconseguirà una avaluació positiva del curs quan:
a) Faci un treball de curs on utilitzi els recursos apresos
b) Realitzi i presenti un seguit d'activitats proposades.
Per tal d'obtenir el certificat del curs s’ha d’haver seguit la metodologia del curs i assolits els
requisits mínims d’avaluació esmentats en el pla d’avaluació.
Aquests mínims són:
Haver lliurat i participat en un (100%) de les activitats proposades pel formador i que
conformen el pla d’avaluació.
Haver omplert i lliurat l’enquesta final de grau de satisfacció.

Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

