
 
 

 

 

DIES: 17, 19, 24 i 26 de juny / 3, 5, 10, 12 de juliol. (Total: 24 h) 

OBJECTIUS: 

Dotar a l'assistent de les eines necessàries perquè puga emprendre pel seu compte la cerca 

d'ocupació i aprendre coneixements bàsics sobre les eines de Office. 

 

EINES A USAR: 

WORD: Començarem explicant les principals d'aquesta eina de Office per a poder confeccionar 

un currículum i carta de presentació.  

Aprendrem a guardar correctament l'escrit com .doc i .pdf. 

CANVA: Aprendrem a utilitzar les plantilles disponibles en aquesta web gratuïta per a crear un 

currículum.  

GMAIL: Aprendrem a enviar els nostres currículums d'una forma correcta, adjuntant els escrits 

necessaris des de DRIVE.  

Aprendrem a enviar correctament CV’s des dels nostres mòbils.  

Com a prova final l'alumne haurà d'enviar una documentació fictícia per a saber que ha entés 

els processos. 

DRIVE: Guardem correctament tot el material (CV, carta de presentació, fotografia i altres 

documents necessaris en el núvol perquè estiguen disponibles per a adjuntar). Crearem taules 

de seguiment de les nostres cerques d'ocupació. 

PHOTOSCAPE: Utilitzarem aquesta eina gratuïta (basada en Photoshop) per a crear la nostra 

foto de currículum.  

EXCEL: Aprendrem a utilitzar aquesta eina a nivell usuari utilitzant plantilles amb senzilles 

operacions: SUMAR, MITJANES, VALORS MÀXIMS/MÍNIMS, TANT %, IVA i DESCOMPTES, 

FUNCIONS CONDICIONALS, ORDENAR, FILTRAR, PROTEGIR DOCUMENT, etc.).  

En aquesta eina l'alumne haurà de superar una senzilla prova. 

 



 
 

 

 

PLANIFICACIÓ DE DIES 

DILLUNS 17 JUNY (WORD) 

• Presentació del curs 

• Funcions principals en Word:  

• Obrir un document nou 

• Explicació de les diferents pestanyes i funcions principals que utilitzarem. 

• Comencem a escriure un currículum. (S'exposarà en pantalla un currículum acabat i 

l'alumne haurà d'intentar imitar el mateix). 

• Guardat del document i ubicació en el PC. 

 

DIMECRES 19 JUNY (CANVA / PHOTOSCAPE) 

• Confeccionem el mateix currículum però utilitzant aquesta eina online i gratuïta. 

• Mostrar l'eina de Photoscape (només mostrar ús). 

 

DILLUNS 24 (DRIVE) i DIMECRES 26 JUNY (GMAIL + CARTA DE PRESENTACIÓ) 

• Explicació global de l'eina i utilitats. 

• Com pujar documents a Drive 

• Com organitzar documents en Drive. 

• Com compartir documents en Drive. 

• Com fer públic un PDF amb el nostre currículum a través de DRIVE. 

• Utilitzar les plantilles existents per a crear butlletes d'estat de cerca. 

• Conéixer les diferents safates d'entrada (SPAM, SOCIAL, PROMOCIONS) 

 



 
 

 

 

• Aprendre a buscar un correu. 

• Com generar carpetes per a organitzar correus. 

• Com crear un correu  

• Parts del correu: adreça e-mail, assumpte, descripció, adjunts i “enviar” 

• Com comprovar que el correu ha sigut correctament enviat. 

• Fer una CARTA DE PRESENTACIÓ per a incloure-la en “missatge del text”. 

• Com adjuntar correctament un currículum (document, fotografia, etc.) des de PC 

• Com adjuntar correctament un currículum (document, fotografia, etc.) des de DRIVE 

• Com eliminar un correu. 

• Com enviar un currículum correctament des del nostre mòbil. 

 

DIES 1, 3 , 8 i 10 de JULIOL (EXCEL nivell inicial) 

 

• Introducció a l'eina (usos) 

• Explicació de les diferents funcions i pestanyes. 

• Com fer formules senzilles. 

• Com aplicar filtres 

• Creació de documents bàsics segons plantilles: 

• Plantilla despeses domèstiques (SUMAR, RESTAR, MITJANES) 

• Factura d'empresa (IVA, *DTOS, AFEGIR IMATGES, USAR CONDICIONALS)  

• Butlleta d'estat d'alumnes (CALCULE D'ALUMNES APROVATS) 

• Plantilla per a càlcul d'hores (ÚS DE GRÀFICS). 

 



 
 

 

 

 

INSCRIPCIONS: 

 

Per ordre d'entrada en el correu de l'ADL: adl@alfafar.es 

Data inscripcions: del 5 al 10 de juny de 2019 


