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Aprenent ofimàtica 

Curs acadèmic 2018-19 

 

Resum: 

Nivell mig del Editor de text Microsoft Office Word i Microsoft Powerpoint.  

 

PROFESSORA: Dra. Cristina S. Manresa Yee 
Professora contractada doctora de l’àrea de Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial 
DIRECTORI: 

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica 

Despatx: 221 

Edifici: Anselm Turmeda 

Tel.: 971259721 

@: cristina.manresa@uib.es  

TUTORIES: 

A convenir amb el professor 

 

Durada: 20 hores. Del 16 de novembre de 2018 al 8 de febrer de 2019 

 

Idioma: Català i castellà 

 

Objectius: 

 Aprendre a utilitzar un editor de text i les seves funcionalitats 
 Aprendre a utilitzar un programa per crear presentacions 
 Comprimir/ descomprimir fitxers 

 

Continguts: 

 Editor de text: 
o Introducció dels elements de la interfície gràfica 
o Edició bàsica 
o Crear, obrir i guardar documents 
o Format de lletra i paràgraf. 
o Taules 
o Imatges 
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o Estils 
o Capçaleres i peus de pàgina 
o Wordart 

 Programa de presentacions: 
o Introducció dels elements de la interfície gràfica 
o Edició bàsica 
o Crear, obrir i guardar documents 
o Transicions entre diapositives 
o Animacions 
o Introducció de música, imatges, taules... 

 Programa de compressió i descompressió de fitxers 
 

Currículums: 

Dra. CRISTINA MANRESA YEE 

És enginyera informàtica per la Universitat de les Illes Balears (2003) i Dra en 
informàtica per la UIB. Va començar la seva carrera docent l’any 2005 i és professora 
contractada doctora des de l’any 2013, adscrita al Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica. 

Ha impartit docència a primer, segon i tercer cicle de les enginyeries tècniques en 
informàtica tant de gestió com de sistemes, a Enginyeria Superior en Informàtica i 
actualment ho fa en els graus d'Enginyeria Informàtica i Màster d’Anàlisi de dades 
massives en economia i empresa. També  ha estat professora en assignatures i tallers 
de la UOM relacionats amb la Informàtica i les TIC des del 2004. 

És membre del grup d'investigació en Gràfics i Visió per Computador i Intel·ligència 
Artificial, camp en el que ha publicat la majoria de les seves contribucions. Ha 
participat en diversos programes de recerca tant a nivell nacional com internacional. 

 


