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Objectius

L'assignatura té un canlcter marcadament instrumental i pnlctic, centrant-se en
l'aprenentatge d'habilitats informatiques basiques de cerca i tractament d'informació, ja
iniciades a l'assignatura Practiques Instrumentals 1. Concretament, el curs aprofundeix en
el coneixement d'eines d'Internet i en la utilització de fulls de calcul.

Els objectius perseguits són que, al finalitzar el quatrimestre, l'alumne hagi adquirit els
coneixements necessaris per:
(a) Utilitzar les eines d'Internet més usuals en la recerca social (cerca d'informació textual i

estadística i utilització del correu e1ectrónic).
(b) Construir indicadors, taules i gnifics a partir de dades estadístiques i realitzar _informes

amb la inc1usió i tractament de textos, taules i grafics.

Organització del curs i temari

L'alumnat es dividira en tres subgrups, cadascun deIs quals assistini a una sessió de cada
tres, de manera que la presencia a l'aula representara només una part del treball total que
haura de realitzar l'alumne/a. Concretament, es realitzaran 8 sessions per cada un deIs 3
subgrups, més 4 sessions amb la presencia conjunta de tots els subgrups.

La major part de les c1asses es realitzaran a l'aula d'informatica de Ciencies Socials, a
excepció d'algunes sessions que, pel seu propi contingut teóric, tindran lloc a les aules de la
Facultat.

1. Navegació i cerca d'informació amb Netscape
Internet i el World Wide Web

Elements per a la navegació (cerca i gestió de pagines, descarrega de fitxers, etc.)
Recursos Internet per a Ciencies Socials
Intercanvi d'informació entre pagines web i processadors de textos
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2. Taules, gnHics i calculs basics
Elements i format d'una taula de dadcs
Calcul d'indicadors i índexs sintctics

Elements formals de la reprcscntnció gnHica
Tipus de grafics

3. Excel97

Funcionament i termino logia deis fuIls de calcul
Entrada de dades, operacions i funeions
Construcció de taules

Creació de grafics
Creació de bases de dades

Intercanvi d'informació entre Word, Netscape i Exeel

4. Correu eleetronie

Alta d'un eompte de correu e1eetronic i configuració del programa de correu
Tramesa i rebuda de missatges
Tramesa i rebuda de documents adjunts
Organització de missatges i comptes

L'enllmeració deIs diversos apartats i temes del programa no pressllposa que tots ells rebin
el mateix tractament, ni en quantitat d'hores de classe ni en profunditat.

Metode d'avaluació

L'avaluació del eurs es fara per dos mitjans:

Avaluació continuada:

Realització individual d'exercicis de practiques durant el eurs en els quals es treballara la
materia donada a classe.

Avaluació final:
Realitzaeió individual d'un treball de eurs consistent en l'elaboraeió d'un "dossier de

materials" (tractament de material empírie de earaeter textual i estadístic) sobre un tema a
escollir entre una llista que es donara en el seu moment. La data límit de lliurament del
treball sera el dia que la Facultat assigni per fer l'examen de l'assignatura.
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