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RECOMANACIONS: 
 Es treballarà amb el paquet integrat d’aplicacions Microsoft Office, així que es 
recomana als estudiants que es familiaritzin amb la seves versions 2003 i 2007.  
 
OBJECTIUS: 

L’asignatura subministrarà les altres eines necessàries per al treball de l’historiador 
contemporaneista, més enllà de la simple lectura i comprensió de documents primaris o 
secundaris. Després d’una primera part d’ús d’eines informàtiques, s’entrarà de ple en el vessant 
quantitatiu de la nostra disciplina, tot estudiant la captura i organització de les dades, la seva 
explotació amb mètodes estadístics i, finalment, la seva presentació gràfica. 
 
TEMARI i DESENVOLUPAMENT: 

 
1. Introducció (4 sessions): Informàtica i ofimàtica per a historiadors. Usos d’Internet. 
 
2. Materials textuals (5 sessions): Cites i referències. Explotació del processador de text 

(Word) i dels programes d’imatge. 
 
3. Dades quantitatives (6 sessions): Recol·lecció, organització i tabulació de dades. 

Tractament de sèries. Usos del full de càlcul (Excel) i la base de dades (Access). 
 
4. Estadística (5 sessions): Mesures de tendència central i de dispersió. Correlació i 

dispersió. 
 
5. Gràfics i mapes (6 sessions): Sistema d’elecció de format. Gràfics comuns i especials. 

Mapes temàtics. Diversos programes gràfics. 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
De lectura obligatòria: 
- CIPOLLA, Carlo M.: Allegro ma non troppo; Barcelona, Crítica, 2001. 
- FLOUD, Roderick: Métodos cuantitativos para historiadores; Madrid, Alianza Editorial, 

1983. 
General: 
- ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica: teoría y método; Barcelona, Crítica, 1995.  
- BLALOCK, Hubert M.: Social Statistics; Nova York, McGraw-Hill, 1972.  



- CARDOSO, Ciro Flamarión SANTANA: Introducción al trabajo de la investigación histórica 
conocimiento, método e historia, Barcelona, Crítica, 2000 (5a). 

- CARDOSO, Ciro Flamarión SANTANA, i PÉREZ BRIGNOLI, Héctor: Los métodos de la 
historia; Barcelona, Crítica, 1981.  

- HEFFER Jean; ROBERT, Jean-Louis, i SALY, Pierre: Outils statistiques pour les historiens; 
Paris, Pub. De la Sorbonne, 1981.  

- RASO NADAL, José María; MARTÍN VIDE, Javier, i CLAVERO APARICIO, Pedro: 
Estadística Básica para Ciencias Sociales; Barcelona, Ariel, 1987.  

- SHENNAN, Stephen: Arqueología cuantitativa; Barcelona, Crítica, 1992.  
 
Escriptura: 
- CASSANY, Daniel: La cuina de l’escriptura; Barcelona, Empúries, 1998 (7a). 
- ESTELLA CLOTA, Marta (dir.): Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els 
índexs; Bellaterra, UAB, 1994. 
- GRIJELMO, Alex: El estilo del periodista; Madrid, Taurus, 1997 

També es poden aprofitar els manuals d’estil de diverses institucions o mitjans de 
comunicació. 
 
 
AVALUACIÓ: 
 

L’avaluació de l’assignatura es farà mitjançant un examen, que aportarà el 50% de la 
nota final, i dos treballs, lliurats durant el quadrimestre i que, en conjunt, en subministraran el 
50% restant.  

El primer treball, per valor d’un 20% de la nota final, es referirà als apartats 1 i 2 del 
temari, i per tant consistirà en pràctiques de reconeixement de material històric procedent 
d’Internet, ús del processador de text i gramàtica textual. El segon treball, per valor d’un 30% 
de la nota final, tindrà a veure amb els apartats 3, 4 i 5 del temari, de forma que les pràctiques 
versaran sobre dades quantitatives, utilització del full de càlcul i la base de dades, operacions 
estadístiques i representacions gràfiques. 

Les dates màximes de lliurament s’especificaran durant la primera sessió de 
l’assignatura. 
 S’aplicaran els mateixos criteris a la convocatòria de setembre, a l’examen de la qual 
s’hauran de presentar els treballs refets o fets de bell nou en cas que en el seu moment no 
haguessin estat aprovats. 
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