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PRÁCTIQUES INSTRUMENTALS 11
Curs 2000-2001, segon quadrimestre

Credits: 4,5

Objectius

L'assignatura té un canlcter marcadament instrumental i pnictic, centrant-se en
l'aprenentatge d'habilitats informatiques basiques de cerca i tractament d'informació
secundaria. S'aprofundira en el coneixement d'eines d'Intemet i en la utilització de fulls de
cillcul.

EIs objectius de l'assignatura Practiques Instrumentals II són que, en finalitzar el curs,
l'alumne hagi adquirit els coneixements necessaris per:
(a) Utilitzar les eines d'Intemet més usuals en la recerca social (cerca d'informació textual i

estadística, i utilització del correu electrónic).
(b) Tractar informaticament la informació en fulls de calcul i realitzar informes amb la

inclusió i tractament de textos, dades i grafics.

Organització del curs i temari

L'alumnat es dividira en dos subgrups (a i b), segons ordre alfabetic deIs cognoms.
Cadascun d'aquets subgrups assistira. a una sessió de cada dues, de manera que la presencia
a l'aula representara només una part del treball total. Es realitzaran 12 sessions per cada un
deIs 2 subgrups, més 3 sessions amb la presencia conjunta de tots els alumnes.

Les classes es realitzaran, excepte que s'indiqui el contran, a les aules d'informatica de
Ciencies Socials.

Caldra comprar eIs dossiers de l'assignatura a Fotocopies, i portar un diskette a totes les
sess:ons.
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El temesl que es tractaran són els següents:

1. L'ús d'Internet en Ciencies Socials.

Internet: Que és i per a que serveix.
Serveis d'Internet: Navegació, correu electrónic i grups de notícies.
La World Wide Web com a font d'informacions secundaries.

Recursos Internet per a Ciencies Socials.
Elements per a la navegació (cerca i gestió de pagines, descarrega de fitxers, etc.).
Intercanvi d'informació entre pagines web i processadors de textos

2. Introducció al treball amb dades secundaries
Elements i format d'una taula de dades

CéHcul d'indicadors i Índexs sintetics: percentatges, raons, Índexs i taxes.
Elements formals de la representació grafica
Tipus de grafics

3. Tractament d'informació en fulls de calcul

Funcionament i termino logia deIs fulls de calcul
Entrada de dades, operacions i funcions
Construcció de taules

Creació de grafics
Creació de bases de dades

Intercanvi d'informació entre navegadors, fulls de calcul i processadors de textos.

Les sessions es realitzaran a les Aules d'Informatica de Ciencies Socials.

Metode d'avaluació

L'avaluació del curs es fara per dos mitjans:

Avaluació continuada:

Realització en grup d'un treball de practiques que es fara durant el curs i on es treballara la
materia donada a classe; aquest treball representara un 40% de la nota final. A més, els
alumnes podran completar la seva nota (fins a un 10%) amb exercicis periódics.

Avaluació final:
Realització individual d'un examen en el dia i l'hora assignats per la Facultat. L'examen
representara un 50% de la nota final.

1 L'enumeració deIs diversos apartats i temes del progr<lIl1a no pressuposa que tots ells rebin el matcix
tractament, ni en quantitat d'hores de c1asse ni en profunditat
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