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Contextualització

Pertanyeu a una associació recreativa i cultural, i us han demanat que dissenyeu una 
base de dades per poder gestionar la informació del socis i les activitats realitzades. A la 
vostra associació es fan activitats de diferents tipus i horaris diferents. Una mateixa 
activitat té més d'un horari i algunes de les activitats són gratuïtes i d'altres no.

Per començar

Abans de iniciar la base de dades cal que feu una reflexió sobre el nombre de taules que 
se us demana i el contingut de cadascuna; la definició dels camps i les seves propietats; 
introducció de registres; elaboració de formularis i informes; realització de consultes de 
diferents tipus amb filtres i criteris diversos; presentació de la informació de manera 
acurada; impressió de documents, etc.

Què ha de contenir, com a mínim, la vostra base de dades
1. Tres taules:

• Una taula amb les dades dels socis que contingui com a mínim els camps 
següents: Camp clau, DNI, NIE o passaport, nom ,cognoms, gènere, adreça,
població, codi postal, telèfon, correu electrònic, data de naixement, lloc de 
naixement, professió, data d'alta, data de baixa.

• Una altre amb la relació d'activitats que ofereix l'associació que contingui 
com a mínim els camps següents: Camp clau, nom de l'activitat,horari de 
realització, preu de l'activitat, observacions.

• I una tercera taula que uneixi les altres dues amb el camp clau propi i el de 
les altres dues taules.

• Cal definir els camps i les  propietats de les tres taules.

2. Les tres taules relacionades

3. Un formulari per a l'entrada de dades personals dels socis i un altre amb les 
activitats incloent tots els camps de cada taula, tingueu en compte el mode 
d'entrada de dades i decidiu en cada cas l'opció més adient. Trieu i apliqueu el 
format que us resulti més còmode i agradable.
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4. Un mínim de 10 registres de socis i 5 d'activitats. Recordeu que les dades han de 
ser fictícies.

5. Un formulari amb un subformulari per a l'entrada de dades de socis i activitats. 
Aquest formulari servirà per assignar a cada soci les seves activitats. En el 
formulari general serà suficient incloure els camps camp clau de soci, Nom i 
cognoms i en el subformulari, els camps clau de soci i clau d'activitat. Una vegada 
fet aquest formulari només haureu de buscar el registre de cada soci i introduir el 
nombre identificador de la activitat corresponent.

6. Una consulta de socis amb el correu electrònic de tots els socis.

7. Una consulta d'activitats del socis. Hi han de ser tots els socis i les activitats que 
realitzen.

8. Una consulta de les activitats de cada soci on apareguin les dades de les activitats 
d'un soci concret.

9. Un informe de socis i de les seves activitats, agrupats per activitat.

Com s'ha de lliurar el treball
Un cop acabada la base de dades cal que la comprimiu en un fitxer RAR, ZIP, 7ZIP o altre
amb el nom: primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_COMPETIC3_C7_nom del centre i el trameteu el/la docent de COMPETIC 3
del vostre centre per correu electrònic.

Dates de realització

● Entre el 15 de maig i abans de finalitzar el curs

Durada

● El projecte s’ha de realitzar presencialment en un temps no superior a les 3 hores
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Avaluació del projecte

Rúbrica

Emmagatzemament:
• S'ha tramés per correu electrònic la base de dades comprimida i amb el nom indicat.

no supera l'ítem

0 punts

supera l'ítem

1 punt
Disseny base de dades:

• S'han fet les taules indicades i cada taula té un camp clau com a mínim
• Les taules contenen com a mínim els camps indicats
• S'han definit i indicat les observacions del camps de les taules
• S'han relacionat les taules

només supera un dels ítems

1 punt

supera dos ítems

2 punts

supera tres ítems

3 punts

supera tots els quatre ítems

4 punts
Tractament de dades:

• S'han creat dos formularis per entrar les dades dels socis i activitats, amb format coherent
amb les dades.

• S'han fet un mínim de 10 registres de socis i 5 d'activitats.
• S'ha creat un formulari amb un subformulari per a l'entrada de dades de socis i 

d'activitats.
només supera un dels ítems

1 punt

supera dos ítems

2 punts

supera tots els tres ítems

3 punts
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Consultes i informes:
• S'ha fet una consulta de socis amb el correu electrònic de tots els socis.
• S'ha creat una consulta d'activitats del socis.
• S'ha creat una consulta de les activitats de cada soci amb les dades de les activitats.
• S'ha fet un informe de socis i de les seves activitats, agrupats per activitat.

només supera un dels 
ítems

1 punt

supera dos ítems

2 punts

supera tres ítems

3 punts

supera tots els quatre ítems

4 punts

Qualificació del projecte en funció del nombre d’ítems realitzats correctament.

Ítems Punts Ítems Punts

1 0,83 7 5,83

2 1,67 8 6,67

3 2,50 9 7,50

4 3,33 10 8,33

5 4,17 11 9,17

6 5,00 12 10,00

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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