CFGS Secretariat. (DOGC núm. 2175 de 29 de febrer de 1996).
Web: http://www.xtec.cat/fp
Crèdit núm. 4 : Gestió de dades.
Durada: 99 hores.
Hores setmanals: 3
Nombre de setmanes: 33 + 2 (Crèdit de Síntesi).
Professors: Annex Final
Continguts / Unitats didàctiques
1. Avaluació: 12 setmanes de classe.
1

Durada/hores

Informàtica bàsica

9

1. Informàtica bàsica. Maquinari i programari.
2

Sistemes operatius

12

1. El sistema operatiu Windows.
2. Sistemes multiusuari. Xarxes d'ordinadors.
3

Tècniques d'arxiu

15

1. Tècniques d'arxiu.
Total hores aproximades:

36

2. Avaluació: 12 setmanes de classe.
4

Base de Dades inicial

21

1. Gestió de taules, propietats i relacions.
2. Consultes
de
agrupaments.

selecció,

camps

calculats

i

3. Formularis i Informes amb l'assistent.
5

Base de Dades Avançada

15

1. Formularis i Informes personalitzats.
Total hores aproximades:

36

3. Avaluació: 11 setmanes
5

Base de Dades Avançada (continuació)

6

2. Consultes d'acció.
6

Integració d'Aplicacions

21

1. Combinar correspondència.
2. Exportar dades i vincular aplicacions.
Total hores aproximades:

Bibliografia bàsica:

27

Títol
Exercicis de Gestió de Dades

Autor
Professorat

Hi és a la
biblioteca

Editorial
Apunts

SI

X NO

Apunts pràctics de MS-Access Melcior
2000

www.softcatala.o
rg/prog76.htm

SI

X NO

Gestión de datos.
Elaboración Francisca
de documentos e informes.
Montañez Muñoz

Mc Graw Hill

X SI

NO

Criteris d’avaluació:
•

L’avaluació serà continuada i es valoraran els conceptes (20%), actituds (10%) i
procediments (70%).

•

Els exercicis d’avaluació continuada s’hauran de fer de forma individualitzada i en hores
de classe.

•

Les proves o exàmens es valoraran amb un 70% de la nota.

•

No es faran proves o exàmens fora de les dates previstes.

•

Les notes es ponderaran en funció de les hores impartides a cada unitat/s
didàctica/ques.

•

Per incorporar la nota d’avaluació continuada a la nota obtinguda a les proves o
exàmens, caldrà haver obtingut un mínim de 4,5 en l’examen/ns.

•

Quan les faltes d’assistència superin el 25% s’aplicarà el Reglament de Règim Intern
(RRI) del Centre.

Criteris de recuperació:
•

A final de cada avaluació es farà una prova o examen de recuperació.

•

No es realitzarà cap prova de recuperació fora de les dates programades.

