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1 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 

 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

15 min Presentació (horaris i dates) 

Estructura del curs 

Organització de les sessions 

Avaluació inicial: constatar el nivell de 
coneixement i d’ús del SICUB 

15 min Entrar i sortir del sistema Web de la UB  

Accés a la intranet 

Identificació a l’espai personal 

Projecte Atenea 

Accés a ERP Formació (SAPGUI) 

Ubicació dels manuals 

(Visualització per pantalla) 

45 min Menú del SAP 

Visualitzar: menús, desplegables, 
icones de la barra d’eines, barra de 
menú, barra d’estat, camp d’estat, 
àrea de missatges 

Recorregut pel menú 

Desplegament de carpetes, subcarpetes i 
transaccions 

(Visualització per pantalla)  

15 min Crear un menú de preferits Inserció de carpetes, transaccions i altres 
objectes 

(Visualització per pantalla) 

20 min Descans 

45 min Utilitat de les icones, banderes i 
match code (F4); variants i 
disposicions 

Visualització i pràctica de les diferents icones 
de treball 

(Visualització per pantalla) 

10 min Treballar amb diferents pestanyes Modes d’accés diferents 

(Visualització per pantalla)  

15 min Interactuar amb l’alumnat sobre els 
continguts, els dubtes i els 
aclariments 

Preguntes específiques 
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2 CONTINGUT DE LA UNITAT 

 
2.1 Explicació teòrica 

L’explicació sobre l’ús inicial de l’aplicació SAP es recull en el manual introductori de formació 
d’usuaris. 
 
2.2 Exercicis pràctics (proposta) 

 Entrar i sortir de SAP. 

 Crear preferits. 

 Crear i modificar variants. 

 Visualitzar informes, sumar columnes, etc. 
 
 
3 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 
Els manuals següents estan relacionats amb aquesta unitat i estan disponibles al web de la UB 
(www.ub.edu/comint/atenea) perquè es puguin consultar: 

 Manual d’usuari SAP01. Introducció al SAP 

http://www.ub.edu/comint/atenea/

