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  Microsoft Access (nivell avançat) 

Destinataris: 
PAS 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
16 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS de la Universitat de València de tots els grups i escales. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 19/04/2021 16:00 - 20:00 

En línia 
2a 21/04/2021 

09:00 - 13:00 
3a 26/04/2021 

4a 28/04/2021 16:00 - 20:00 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

Emilio Jesús Tárraga García 

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València en l'especialitat 
d'Electrònica i Informà ca. 

Responsable de formació d'A-distancia.com i BcConsultores. 

Tutor/dinamitzador d'accions forma ves en diferents plataformes online. 

Objectius formatius i continguts 

Avançar en el coneixement i maneig d'Access 2016, alhora que s'adquireixen 
destreses i habilitats fonamentals per acollir amb seguretat els canvis en la nova 
versió  
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Competències que es desenvoluparan 

 Preàmbul i recordatori caracterís ques taules, pus de dades i propietats. 
 Les relacions, pus de relacions i integritat referencial. 
 Les consultes, pus de consultes, consultes d'acció. 
 Com crear sentències SQL. Interpretació de les creades per l'entorn QBE. 
 Els formularis, propietats, quadre d'eines, maneig dels controls. 
 Els informes, propietats, quadre d'eines, agrupar / ordenar, maneig dels controls. 
 Importació / Exportació de dades. 
 Macros, accions condicionades, agrupació, creació i depuració. 
 Eines. Documentador, analitzadors de rendiment i de taules. Seguretat i protecció. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Els exercicis que l'alumnat realitzarà durant les sessions. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores i fer les tasques obligatòries fixades en el programa o 
encomanades per el/la tutor/a o professor/a.  

. 

 


