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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Visió estratègica 
d’Aplicacions Microsoft Office 365”,  de vuit hores de durada i que tindrà lloc a través de l’aula 
virtual ZOOM.  
 
Dades del curs:  
 

• Durada:  6 hores 
• Periodicitat: Tres sessions de 2 hores 
• Dies: dimarts i dijous 
• Dates: 14-16 i 21 de març de 2023 
• Horari: de 10.00h a 12.00h  
• Modalitat: On-Line. Aula virtual zoom 

 
Objectius:  
 
El principal objectiu és aprendre a optimitzar els beneficis i les eines associades a la transformació 
digital amb Microsoft Office 365.  
 

• Gestió documental al núvol 
• Accessibilitat i sincronització  
• Optimització de temps 
• Visió dels treballs i projectes a través del monitoratge 
• Comunicació eficaç i descentralitzada 
• Automatització de fluxos de tasques 
• Treball en equip, en línia i de manera col·laborativa 
• Increment de la Seguretat 

 
Programa:  
 

• El nou paradigma digital 
o El valor afegit de treballar al núvol i els nous valors organitzacionals 
o El concepte “ModernWorkplace”, una nova cultura de treball 
o Com Microsoft transforma el lloc de treball 

 
• Visió general: Contextualització en l'entorn Microsoft Office 365 

o La comunicació basada en projectes i equips 
o Beneficis i avantatges a l’Administració Pública 

 
• Descripció i possibilitats que ofereix l’ecosistema d’aplicacions corporatives de 

Microsoft 365 
o Espais per treballar en equip amb Microsoft Teams / Planner 
o La gestió documental amb OneDrive i Sharepoint 
o Col·laboració i treballa en línia amb Office Online 
o Seguiments d’indicadors amb PowerBI 
o Aplicacions complementaries 
o Com treballar amb les APP mòbil de Microsoft 
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Preus:  
 

• Import associat: 90 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 124 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 

Inscriu-te 
 

https://forms.gle/cdZvs4i8kdHqkiJu8
https://forms.gle/cdZvs4i8kdHqkiJu8

