
 
 
 
 
 
 

 

PRÀCTIQUES INSTRUMENTALS I 
Primer quadrimestre Curs 2002-03 

 
Professors/es: Pepa Aguar (Grups  01 i 03), Sònia Parella (Grup 02) i F.J Miguel 
Quesada (Grup 51) 
 
 
OBJECTIUS 
 
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic i instrumental, de familiarització amb 
els problemes i tècniques bàsiques del treball intel·lectual aplicat a les ciències socials, 
en particular a les àrees de coneixement que seran més habituals al llarg de l’estada a la 
Facultat. En aquest sentit, es transmetran els coneixements necessaris per recollir, 
organitzar i treballar els materials documentals, així com per construir i estructurar els 
treballs escrits. Així mateix, s’aprendrà a fer servir les eines informàtiques bàsiques que 
són necessàries per realitzar un bon treball escrit. 
 
Els objectius perseguits són: 

Conèixer les principals fonts d’informació i documentació que s’han d’emprar al 
llarg dels estudis i posterior pràctica professional. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Familiaritzar-se amb les rutines bàsiques i hàbits intel·lectuals indispensables per al 
treball en ciències socials. 
Adquirir les habilitats instrumentals que permetin aprendre a: 1) trobar, recollir i 
organitzar el material rellevant per a un treball científic; 2) sistematitzar i triar el 
material trobat, tot construint l’objecte d’anàlisi i plantejant els punts principals de 
l’argumentació; 3) adquirir els coneixements informàtics bàsics que permetin 
organitzar i presentar el material de forma adient, tant pel que fa al text com a les 
referències i citacions bibliogràfiques que l’acompanyin;  4) presentar i defensar el 
treball realitzat en públic. 
Aprendre un estil de treball rigorós, capaç de combinar l’ús de criteris comuns amb 
la creativitat personal. 

 
 
ORGANITZACIÓ DEL CURS I MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 
Cadascun dels grups se subdividirà en tres subgrups, de manera que la presència a l’aula 
representarà només una part del treball total que haurà de realitzar l’alumne/a. 
Concretament, es realitzaran 8 sessions per cadascun dels 3 subgrups, més 4 sessions 
amb la presència conjunta de tots els subgrups. 
 
L’assignatura s’avaluarà mitjançant els treballs pràctics que s’aniran entregant al llarg 
del curs. Es lliuraran tres treballs de pràctiques individuals més un treball final en grup 
que consistirà en l’elaboració d’un treball de síntesi basat en la recopilació de material 
bibliogràfic al voltant d’un tema concret. Les guies per a la realització dels treballs de 
pràctiques es podran recollir a la copisteria al llarg del curs. 
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PROGRAMA 
 
Per alguns temes es donaran esquemes i materials que ajudaran a completar les línies 
genèriques que aquí s’exposen. L’enumeració dels diversos apartats i temes del 
programa no pressuposa que tots ells rebin el mateix tractament, ni en quantitat d’hores 
de classe ni en profunditat. 
 
 
BLOC I. INTRODUCCIÓ. EL TREBALL INTEL·LECTUAL EN CIÈNCIES 
SOCIALS 
  

- Què és el treball intel·lectual? Coneixement ordinari i coneixement científic. 
- Què es vol saber? El procediment bàsic del treball intel·lectual. 

 
 
BLOC II. LA INFORMACIÓ PER  A LES CIÈNCIES SOCIALS 
 

- Recerca d’informació. Problemes de tria i d’adequació del material. Informació 
general, especialitzada i científica. Informació teòrica i empírica.  
- Tipus de fonts documentals. Localització i accés a la informació. La 
informació bibliogràfica. 
- Com recuperar informació. Documentació i noves tecnologies. 

 
 
BLOC III. TRACTAMENT DE TEXTOS MITJANÇANT EL WORD 97 
 
 - Creació d’un text. Formatatge de caràcters, paràgrafs i documents. 
 - Creació de taules. 
  
 
BLOC IV. TRACTAMENT, ELABORACIÓ DE LA INFORMACIÓ I ANÀLISI 
TEXTUAL 
  

- L’organització del material documental. Fitxes bibliogràfiques. 
- Del material a la lectura i la redacció. Esquema general del procés. Resums, 
notes, fitxes de lectura i cronologies. 

 
 
BLOC V. REDACCIÓ FINAL I PRESENTACIÓ D’UN TREBALL 
 

- Construcció i estructuració del treball. Tècniques de treball intel·lectual i 
creatiu. 
- La redacció i presentació d’un treball. Aspectes formals de la presentació. 
Normes de referència i citació bibliogràfica.  
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BLOC VI. PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL EN PÚBLIC 
 

- Preparació d’un guió d’exposició. 
- Exposició oral. Contingut i forma de les intervencions. 
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No hi ha cap llibre específic que cobreixi tots els aspectes tractats al llarg del curs. Els 
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més, es donaran textos i bibliografia complementària. 
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