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CODI UFO322 

Durada: 50 hores  

Capacitats i criteris d'avaluació  

  

C1: utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades  

relacionals que permetin presentar i extreure la informació.  

CE1.1 Descriure les prestacions, els procediments i assistents dels programes  

que manegen bases de dades relacionals, i referir les característiques i utilitats  

relacionades amb l'ordenació i presentació de taules, i la importació i  

l’exportació de dades.  

CE1.2 Identificar i explicar les diferents opcions existents en una base de dades  

relacional per crear, dissenyar, visualitzar i modificar les taules.  

CE1.3 Descriure els conceptes de camp i de registre, així com la seva  

funcionalitat en les taules de les bases de dades relacionals.  

CE1.4 Diferenciar els diferents tipus de dades que poden ser allotjades en una  

taula d'una base de dades relacional, així com les diferents opcions tant  

generals com de cerca.  

CE1.5 Diferenciar les característiques que presenta el tipus de relació d'una  

taula, en una relació d’un a un, d’un a diversos o de diversos a diversos.  

CE1.6 Dissenyar consultes utilitzant els diferents mètodes existents de  

l'aplicació.  



CE1.7 Conèixer els diferents tipus de consultes, la seva creació i el seu ús.  

CE1.8 Executar consultes, tenint en compte les conseqüències que poden  

comportar, com ara pèrdua de dades, etc.  

CE1.9 Identificar la utilitat dels formularis, en l'àmbit empresarial, a través de  

les funcions d'introducció i modificació de dades i imatges.  

CE1.10 Crear formularis utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació.  

CE1.11 Diferenciar els diferents tipus de formats en els formularis en funció del  

seu ús.  

CE1.12 Utilitzar les eines i els elements de disseny de formularis per crear  

estils personalitzats.  

CE1.13 Descriure la importància del maneig adequat de l'opció d'informes, com  

una funcionalitat de la base de dades relacional per presentar dades, per  

l'àmplia gamma de possibilitats d'adaptació a les necessitats de l'usuari o de  

l'entitat.  

CE1.14 Crear informes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació.  

CE1.15 Dissenyar els informes, segons l'ordenació i l'agrupament de dades,  

així com la distribució.  

CE1.16 Utilitzar les eines i els elements de disseny d'informes per crear estils  

personalitzats.  

CE1.17 Distingir i diferenciar la utilitat dels altres objectes d'una base de dades  

relacional.  

 

 

 

 

 



 

CE1.18 A partir d'un cas pràctic ben diferenciat per crear un projecte de base  

de dades relacional, cal:  

- Crear les taules ajustant-ne les característiques a les dades que han de  

contenir i a l'ús final de la base de dades referencial.  

- Crear les relacions existents entre les diferents taules, tenint en compte el  

tipus de relacions i/o la integritat referencial.  

- Realitzar el disseny i la creació dels formularis necessaris per facilitar l'ús  

de la base de dades relacional.  

- Realitzar el disseny i la creació de les consultes necessàries per aconseguir  

l'objectiu marcat per a la base de dades relacional.  UNIÓ EUROPEA 

Fons Social Europeu Fons Social Europeu 

- Realitzar el disseny i la creació dels informes necessaris per facilitar la  

presentació de les dades segons els objectius marcats.  

CE1.19 En casos pràctics de confecció de documentació administrativa, a partir  

de mitjans i aplicacions informàtiques de reconegut valor en l'àmbit empresarial,  

cal:  

- Ordenar dades a partir de la taula elaborada en el full de càlcul.  

- Filtrar dades a partir de la taula elaborada en el full de càlcul.  

- Utilitzar els manuals d'ajuda disponibles en l'aplicació en la resolució  

d'incidències o dubtes plantejats.  

CE1.20 A partir de documents normalitzats i informació, convenientment  

caracteritzats, i tenint en compte els manuals d'estil facilitats, cal:  

- Combinar documents normalitzats amb les taules de dades o bases de  

dades proporcionades.  

- Combinar sobres o etiquetes amb les taules o bases de dades proposades i  



en l'ordre establert.  

 

Continguts: 

  

1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades.  

- Què és una base de dades.  

- Entrada i sortida de l'aplicació de base de dades.  

- La finestra de l'aplicació de base de dades.  

- Elements bàsics de la base de dades.  

o Taules.  

o Vistes o consultes.  

o Formularis.  

o Informes o reports.  

- Diferents maneres de crear una base de dades.  

- Obrir una base de dades.  

- Desar una base de dades.  

- Tancar una base de dades.  

- Còpia de seguretat de la base de dades.  

- Eines de recuperació i manteniment de la base de dades.  

  

2. Creació i inserció de dades en taules.  

- Concepte de registres i camps.  

- Diferents maneres de crear taules.  

o Elements d'una taula.  

o Propietats dels camps.  

- Introducció de dades en la taula.  



- Moviments pels camps i registres d'una taula.  

- Eliminació de registres d'una taula.  

- Modificació de registres d'una taula.  

- Còpia i moviment de dades.  

- Cerca i substitució de dades.  

- Creació de filtres.  

- Ordenació alfabètica de camps.  

- Formats d'una taula.  

- Creació d'índexs en camps.  

  

3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions.  

- Modificació del disseny d'una taula.  

- Canvi del nom d'una taula.  

- Eliminació d'una taula.  

- Còpia d'una taula.  UNIÓ EUROPEA 
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- Exportació d’una taula a una altra base de dades.  

- Importació de taules d'una altra base de dades.  

- Creació de relacions entre taules.  

o Concepte del camp clau principal.  

o Tipus de relacions entre taules.  

  

4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.  

- Creació d'una consulta.  

- Tipus de consulta.  

o Selecció de registres de taules.  



o Modificació de registres, estructura de la taula o base de dades.  

- Desament d'una consulta.  

- Execució d'una consulta.  

- Impressió de resultats de la consulta.  

- Obertura d'una consulta.  

- Modificació dels criteris de consulta.  

- Eliminació d'una consulta.  

 

5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats  

de consultes.  

 

- Creació de formularis senzills de taules i consultes.  

- Personalització de formularis utilitzant diferents elements de disseny.  

- Creació de subformularis.  

- Emmagatzematge de formularis.  

- Modificació de formularis  

- Eliminació de formularis.  

- Impressió de formularis.  

- Inserció d'imatges i gràfics en formularis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o  

resultats de consultes.  

 

 

- Creació d'informes senzills de taules o consultes.  

- Personalització d'informes utilitzant diferents elements de disseny.  

- Creació de subinformes.  

- Emmagatzematge d'informes.  

- Modificació d'informes.  

- Eliminació d'informes.  

- Impressió d'informes  

- Inserció d'imatges i gràfics en informes.  

- Aplicació de canvis en l'aspecte dels informes utilitzant el processador de text.  

 


