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CURS ONLINE DE MICROSOFT 
POWERPOINT 2013 

Curs Certificat per IDD – Innovación y Desarrollo Docente 
 

 
2 MESOS 20 HORES 

 
 

PROPERA CONVOCATÒRIA 
 

EDICIÓ INICI FI 

Febrer 25/02/20 26/04/20 

 

MODALITAT 
 
100% online. 

 

A QUI ES DIRIGEIX 
 
Aquest curs està dirigit a qualsevol persona interessada en conèixer i aplicar correctament tant els 

principis bàsics com les funcions avançades de Microsoft PowerPoint 2013. 

No és necessari tenir l'eina de Microsoft Office instal·lada en el teu ordinador per a realitzar aquest 

curs. 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Curs 100% online en modalitat autoformació (no contempla la figura del Tutor) eminentment pràctic i 

interactiu, basat en continguts multimèdia de gran qualitat adaptats a l'era digital. 

El Curs online de Microsoft PowerPoint 2013 inclou: 

 Accés a un exclusiu entorn d'aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre 

Microsoft PowerPoint 2013 amb total flexibilitat i interactivitat. 

 Continguts de gran qualitat adaptats a l'era digital desenvolupats per experts. 

 Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats. 

 Test de coneixements inicial per a valorar els coneixements previs sobre l'eina. 

 Exercicis perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos. 

 Test final per a avaluar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-

pràctics. 
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OBJETIUS 
 
Principals objectius del Curs online de Microsoft PowerPoint 2013: 

 Aprendre a crear presentacions. 

 Utilitzar diversos tipus de diapositives.  

 Conèixer els diferents elements individuals d'una presentació.  

 Crear gràfics i organigrames.  

 Aprendre a treballar amb diverses plantilles i dissenys.  

 Dissenyar presentacions professionals amb gràfics i imatges integrats i textos dissenyats 

individualment.  

 Conèixer les funcions d'impressió. 

 

CONTINGUTS 
 
Detall de continguts que s'aborden en el programa formatiu: 

Mòdul 1: Usar Microsoft PowerPoint 2013 

1. Obrir i tancar Microsoft PowerPoint 2013. 

2. Obrir i tancar presentacions. 

3. Crear presentacions. 

4. Guardar una presentació. 

5. Canviar entre presentacions obertes. 

6. Opcions de Microsoft PowerPoint 2013. 

7. Utilitzar l'Ajuda de Microsoft PowerPoint 2013. 

8. Canviar la grandària de visualització. 

9. La finestra d'aplicació de Microsoft PowerPoint 2013. 

Mòdul 2: Crear una presentació 

1. Comparació de vistes. 

2. Bona pràctica: Títols de diapositiva. 

3. Assignar un disseny de diapositiva. 

4. Copiar i moure elements. 

5. Dissenyar patrons de diapositiva. 

6. Configurar encapçalats i peus de pàgina. 

Mòdul 3: Text 

1. Bona pràctica: Crear diapositives. 

2. Introduir i editar text. 

3. Copiar i moure text. 

4. Donar format al text. 

5. Alinear text. 

6. Estructurar text. 
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Mòdul 4: Gràfics 

1. Crear i editar taules. 

2. Crear gràfics. 

3. Editar gràfics. 

4. Crear i editar organigrames. 

Mòdul 5: Objectes gràfics 

1. Inserir un objecte gràfic. 

2. Treballar amb objectes gràfics. 

3. Crear objectes de dibuix. 

4. Editar objectes de dibuix. 

Mòdul 6: Preparar la presentació per a la seva impressió 

1. Treballar amb efectes. 

2. Crear material de suport. 

3. Adaptar la presentació. 

4. Realitzar correccions. 

5. Imprimir una presentació. 

6. Controlar una presentació amb diapositives. 

 

METODOLOGIA 
 
Sistema d'aprenentatge centrat en l'alumne basat en continguts interactius de gran qualitat adaptats a 

l'era digital (durada inferior als 10 minuts) dissenyats amb un exclusiu mètode pedagògic i amb 

l'objectiu de transmetre coneixement de forma ràpida, eficient i atractiva. 

Aquests continguts multimèdia inclouen animacions en les quals es mostra, sobre una simulació de la 

pròpia eina, com es realitzen cadascuna de les accions. Les animacions es combinen amb exercicis, 

també sobre una simulació de l'eina, perquè l'alumne pugui practicar en tot moment, i sobre la marxa, 

el que va aprenent. Aquests exercicis es poden repetir tantes vegades com es desitgi. 

Totes les lliçons finalitzen amb un test per a avaluar el grau d'assimilació dels continguts treballats. Per 

a superar-ho l'alumne haurà d'obtenir una puntuació superior al 80%. Aquests test són d'autoavaluació i 

es poden repetir tantes vegades com es desitgi. 

El curs inclou un Test final format per 30 preguntes i per a superar-ho l'alumne haurà d'obtenir un 

resultat superior al 80% (pot repetir-lo tantes vegades com desitgi). 
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CERTIFICACIÓ 
 
Curs certificat per IDD – Innovación y Desarrollo Docente. 

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu postal en el seu domicili un certificat 

d'aprofitament expedit directament per IDD – Innovación y Desarrollo Docente en un termini aproximat 

de 2-3 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat inclou les dades de 

l'alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores i el programa del curs en el revers. 

 

PREU 

CURS AFILIAT NO AFILIAT 

Curs online de Microsoft PowerPoint 2013 80 € 95 € 

 
 

INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENT 
 
Si estàs interessat en inscriure't en aquest curs, envia'ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.  

Com a mètodes de pagament, pots triar entre: 

 Targeta dèbit/crèdit. 

 Transferència bancària.  

 

Una vegada rebem l'ingrés, t'enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés 

d'inscripció. 

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s'aconsegueixi el nombre mínim 

d'alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l'import total abonat. 

 

ALTRES CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR 
 

CURS INFORMACIÓ 

Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) +INFO  

Curs online de Flipped Classroom +INFO  

Curs online de gamificació aplicada a l’educació +INFO 

Curs online de competència digital docent: comunicació i disseny +INFO 

Curs online de comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals +INFO 

Curs online de disseny d’activitats en entorns digitals +INFO 

Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu +INFO 

Curs online de pensament computacional en l’educació +INFO 

Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació +INFO 

https://mylearning.es/fsie-cat/insc/C0311143/t
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_aprenentatge_basat_projectes_abp.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_flipped_classroom.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_gamificacio_aplicada_educacio.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_competencia_digital_docent.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_comunicacio_xarxa_gestio_recursos_digitals.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_disseny_activitats_entorns_digitals.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_creacio_continguts_multimedia_ambit_educatiu.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_pensament_computacional_educacio.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_programacio_robotica_aplicada_educacio.pdf
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Coaching online per a docents +INFO 

Curs online de metodologia AICLE/CLIL +INFO 

Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL +INFO 

Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL +INFO 

Curs online d’Educació Emocional a l’aula +INFO 

Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula +INFO 

Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula +INFO 

Curs online d’anglès (Nivells A1-A2-B1-B2-C1) +INFO  

Curs online de preparació examen Cambridge English First (FCE) +INFO  

Curs online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) +INFO 

Curs online de Microsoft Word Bàsic +INFO 

Curs online de Microsoft Word Avançat +INFO 

Curs online de Microsoft Excel Bàsic +INFO 

Curs online de Microsoft Excel Avançat +INFO 

Curs online de Microsoft PowerPoint  +INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Coaching_online_docents.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_metodologia_aicle-clil.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_iniciacio_metodologia_aicle-clil.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_aprofundiment_metodologia_aicle-clil.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_educacio_emocional_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_atencio_diversitat_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_educacio_afectiva_sexual_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_angles.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_preparacio_examen_cambridge_english_first.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_preparacio_examen_cambridge_english_advanced.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_microsoft_word_2013_basic.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_microsoft_word_2013_avancat.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_microsoft_excel_2013_basic.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_microsoft_excel_2013_avancat.pdf
https://documentacion.mylearning.es/fsie/FSIE-CAT_Curs_online_microsoft_powerpoint_2013.pdf
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MÉS INFORMACIÓ 

www.mylearning.es/fsie-cat/info 

931595278 

http://www.mylearning.es/fsie-cat/info

