Anuario estadístico de España
Àmbit temàtic: estadístiques de diversa temàtica
Contingut: indicadors estadístics sobre territori i medi ambient, població, educació, salut, justícia, mercat
laboral, condicions de vida, indústria i energia, agricultura, caça i pesca, serveis, cultura i oci, comerç
exterior, finances, comptabilitat, etc. Obra de síntesi estadística.
Cobertura cronològica: anual
Cobertura geogràfica: Espanya
Llengua de treball: castellà
Publicació: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Actualització: anual i acumulativa
Suport: CD-ROM. També disponible en paper i Internet
Accés: Unitat d’Estadístiques (planta 0) i web de l’INE: www.ine.es

1. Com s’ha de fer una consulta
1.1. Ajuda per pantalla
Prement
i situant-la sobre les icones s'accedeix a l'ajuda contextual, on s'explica la funció de les icones.
També podeu accedir al menú Ayuda.
1.2. Menú de comandes disponibles
A la part superior de la pantalla sempre apareix la barra de menú amb les opcions disponibles en cada
moment, però també podeu utilitzar les barres d'eines amb icones.
1.3. Iniciar una consulta
En accedir a la base de dades es visualitza una pantalla on, a la esquerra, hi ha una finestra amb l'arbre de
continguts format per un conjunt de carpetes. Prement sobre les carpetes es mostren els diferents apartats i
les taules i gràfics que contenen. Les icones que els identifiquen són:
Carpetes
Taules
Gràfics i imatges
Notes metodològiques (són textos explicatius)
Adreces d'Internet
Es pot iniciar una consulta de tres maneres:
a) Directament des de l'arbre de continguts, si coneixeu l'ubicació de la taula o de les dades.
b) Amb la icona
o des del menú Herramientas-Buscar-Índice temático. S'accedeix a un índex on
apareixen els principals temes de la base de dades. En buscar per una paraula el programa es col·loca a
l'índex corresponent. En seleccionar la paraula, si aquest és una taula o un gràfic, podeu prémer Mostrar i el
programa us hi portarà directament. Si es tracta d'una carpeta, haureu d'accedir-hi per l'arbre de continguts.
c) Amb la icona
o des del menú Herramientas-Buscar-Búsqueda general. Aquí es poden realitzar
cerques per paraula clau. Es poden introduir vàries paraules en la mateixa cerca, però només mostrarà els
documents que les continguin totes. Els resultats mostren la ubicació de les dades en l'arbre de continguts
o, si es tracta de taules, s'hi accedeix fent doble clic.
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El format de les taules i altres opcions de disseny es poden modificar amb la icona
, en l'apartat Tablas.
També podeu editar la taula si obriu el menú emergent amb el botó dret del ratolí i cliqueu sobre Formato.
Es pot tenir obert més d'un gràfic, taula o mapa, i treballar amb ells simultàniament.
1.4. Generació de gràfics
Els gràfics a partir de les taules s'obtenen fàcilment seleccionant les dades que us interessin i prement les
següents icones:

per gràfics i

per mapes de distribució. El format que apareixerà per defecte és el

que hi hagi definit a la icona
, en els apartats Gràficas i Mapas. Un cop oberts els gràfics es poden
modificar amb l'opció Propiedades del menú emergent (prement el botó dret del ratolí sobre el gràfic).
1.5. Enregistrament dels resultats
Per exportar les dades que estem visualitzant premeu
(en el menú superior l'opció Archivo- Guardar
como). Podeu exportar les dades en format XLS (taules), TXT (text) o HTM.
1.6. Finalitzar
Per finalitzar la consulta i sortir del programa cal triar l'opció Salir del menú superior Archivo.

2. Icones i funcions generals
Les principals icones comunes són:
És l'ajuda contextual. Un cop activada, amb el ratolí sobre les icones, s'accedeix a un text explicatiu.
Imprimir. Aquesta funció no és operativa, ja que no hi ha cap impressora associada.
Presentació preliminar. Permet veure l'aspecte final del document.
Permet l'enregistrament de les dades visualitzades.
Retallar.
Copiar.
Enganxar.
Mostrar/Amagar l'arbre de continguts i permet veure millor les taules.
Reduir la mida de la imatge.
Tornar la imatge a la seva mida normal.
Augmentar la mida de la imatge.
Generar un gràfic de les cel·les seleccionades.
Generar un mapa de les taules o cel·les seleccionades, en el cas de dades amb enllaços geogràfics.
Establir les preferències: es poden definir els formats per defecte dels gràfics, els mapes i les taules.
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