
                                                                                                           

1/3  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca  

  

 
 

IC03 Introducció a les bases de dades 
 
 
Objectius 
 

• Familiaritzar-se amb la terminologia relacionada amb documents de bases de 
dades. 

• Saber plasmar un petit supòsit real d'una base de dades en un document de 
base de dades. 

• Instal·lar un programari específic per a la creació i manipulació de documents 
de bases de dades. 

• Identificar cadascuna de les parts del programari de bases de dades. 
• Crear un document de base de dades. 
• Crear i modificar taules. 
• Crear i modificar relacions entre taules. 

 
Descripció de la proposta 
  
Es pretén introduir a l'alumne en l'ús i manipulació d'arxius de bases de dades. 
Començarà per la instal·lació del programari, es familiaritzarà amb l'entorn de 
l'aplicació i crearà la seva primera base de dades donant d'alta taules i relacions. 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 

1. Temporització aproximada . 
a. Unit 1 - Relational database concepts: 2 hores. 
b. Unit 2 - Installation:  3 hores. 
c. Unit 3 - Creating a database, Tables and relationships. 5 hores. 

 
2. Agrupament de l'alumnat. 

 Les activitats es realitzaran de forma individual sempre i quan es 
disposin de suficients equips informàtics, si no és el cas, es pot realitzar les 
activitats per parelles. 
 Hi haurà activitats (FORUM) on el tema a tractar es farà amb tot el grup 
classe ja sigui a l'aula o via Moodle (forum) 
 

3. Aspectes tècnics a tenir en compte .  
Cal disposar de permisos d'administrador per poder realitzar la instal·lació del 
programari als equips, tant si treballem amb sistemes operatius Windows com 
Linux. 
 

4. Avaluació. 
• Treball diari.  

o Participació a classe: Forums. 
o L'alumne lliurarà els activitats proposades en cada unit al 

final de la mateixa. 
• Treball final.   

o L'alumne lliurarà una activitat final que recollirà tot el 
contingut aprés en les diferents units. 
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La ponderació de cadascuna d'aquestes parts es deixa a criteri del professor. Una 
proposta d'avaluació seria ponderar en un 50 % el treball diari i en un 50% el treball 
final. 
 
Recursos emprats 

Utilitzarem programari lliure, en aquest cas LibreOffice v4.2.  . 
Us el podreu descarregar de  l'adreça:  
 https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh 
 
Realitzeu la instal·lació de l'aplicació ofimàtica amb l' idioma anglès. 
 
Referència curricular 
 
Cicle formatiu mòdul professional on es pot utilitz ar aquesta proposta formativa:  
 
Aquesta proposta formativa està pensada per utilitzar-se amb alumnat del Cicle 
Formatiu de grau mitjà d'informàtica (Sistemes Microinformàtics i Xarxes), en el Mòdul 
3 d'Aplicacions Ofimàtiques, dins de la UF 5 d'Elaboració avançada de documents de 
bases de dades. 
 
RA's M3-UF5: Elaboració avançada de documents de ba ses de dades  
 
RA1. Elabora documents amb bases de dades ofimàtiqu es descrivint i aplicant 
operacions de manipulació de dades. 
 
Criteris d’avaluació  
 
1.1. Identifica els elements de les bases de dades relacionals. 
1.2. Crea bases de dades ofimàtiques 
1.3. Utilitza les taules de la base de dades (inserir, modificar i eliminar registres).  
1.4. Utilitza assistents en la creació de consultes. 
1.5. Utilitza assistents en la creació de formularis.  
1.6. Utilitza assistents en la creació d’informes.  
1.7. Realitza recerca i filtrat sobre la informació emmagatzemada.  
1.8. Crea i utilitza macros. 
 
 
RA's Llengua anglesa  
 
Resultat d'aprenentatge i Criteris d'avaluació per a la llengua anglesa que es 
dona resposta amb aquest material.  
 
RA1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, 
instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, 
entre altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.  
 
Criteris d’avaluació  
 
1.1 Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 
normatius relacionats amb l’àmbit professional.  
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 
notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.  
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.  
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1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts per mitjà 
de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).  
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons prescripcions 
establertes, per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o 
extractes.  
1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis habituals del camp 
professional.  
1.7 Usa suports de traducció tècnics i eines de traducció assistida o automatitzada de 
textos.  
 

 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: Guia del professor 
Material de treball per a l’alumnat: Tot el material que requereix l'alumne per poder 
superar el mòdul està descrit en cadascuna de les units. 
 

Autoria 
 
Joan Carles Sambró Ortiz, professor de Cicles Formatius d'Informàtica del INS Vidal i 
Barraquer de Tarragona. 
 
 
 


