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Prerequisits

Coneixements bàsics dels principals programes d'ofimàtica.

Objectius

Aquesta assignatura és la continuació avançada de l'assignatura de formació bàsica "Instruments i eines
digitals per a l'estudi de l'antiguitat".

Les humanitats digitals ja s'han convertit en un requisit imprescindible en els diversos àmbits professionals en
què es pot trobar un graduat en Ciències de l'Antiguitat, tant si estan relacionats amb la divulgació des de
museus, jaciments arqueològics, centres culturals i mitjans de comunicació, com amb l'ensenyament en
qualsevol nivell educatiu, l'arxivística o la investigació. En aquesta matèria, d'orientació fonamentalment
pràctica, l'estudiant tindrà l'oportunitat de capacitar-se en el l'ús d'una àmplia varietat d'eines per cobrir les
diverses necessitats a les quals pot enfrontar així com d'aprendre a valorar críticament els recursos existents.

Dins aquest marc de referència, l'alumnat assolirà els següents objectius:

- Obtenir una panoràmica actualitzada de l'ús i objectius de les eines informàtiques aplicades a l'estudi de les
ciències de l'antiguitat.

- Fer servir una part d'aquest instrumental informàtic en casos concrets, relacionats amb el món de les
Humanitats.

Competències

Avaluar de manera crítica el treball realitzat.

Dominar lús dels instruments específics per a lanàlisi del món antic, fent especial atenció a les eines
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1.  

2.  

3.  

4.  

Dominar lús dels instruments específics per a lanàlisi del món antic, fent especial atenció a les eines
digitals.
Elaborar projectes sobre aspectes del món antic amb visió holística.
Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització, i ús de la informació i documentació
relatives a lAntiguitat.

Resultats d'aprenentatge

Explicar les aportacions singulars obtingudes a partir de l'ús dels instruments digitals que no
s'haguessin pogut obtenir de manera convencional.
Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i publicar dades rellevants per a l'estudi de
l'antiguitat.
Manejar i valorar críticament els recursos digitals necessaris per al coneixement i la difusió de les
ciències de l'antiguitat.
Utilitzar els recursos digitals, adequats segons el públic i/o els objectius, per difondre el patrimoni
material i immaterial llegat per l'antiguitat d'una manera significativa per a la societat actual.

Continguts

   1. Històriade la Informàtica en les Ciències de l'Antiguitat

  2. Panoràmica dels recursosdigitals a l'abast de les Ciències de l'antiguitat.

3.Els textos

3.1 Processament avançat de textos i de bibliografia

  3.2 Formats d'arxius detext estàndard: txt, markdown i html

 3.3 Tractamenti anàlisi de textos

 Pràctiques de Concordance analysis

 4. Les bases de dades

 4.1 Taules, elements i registres. Bases de dades relacionals.

4.2 Desenvolupaments recents: bases de dades no-relacionals, big data.

Pràctiques amb base de dades

5. Estadística

 5.1 Tractament numèricde la informació

5.2 Quantificació i estadística descriptiva

Pràctiques amb full de càlcul

 6. Imatge

6.1 Formats gràfics: vector, raster, núvol de punts, meshes

6.2 Mètodes d'obtenció de la imatge

Pràctica de fotogrametria

7.   Geografia, territori i Ciències històriques

7.1 Sistemes de Informació geogràfica aplicats al Patrimoni Històric: relacionar bases de dades amb
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7.1 Sistemes de Informació geogràfica aplicats al Patrimoni Històric: relacionar bases de dades amb
informació cartogràfica.

Pràctica amb una plataforma SIG

8. Gestió i conservació.

8.1 Gestió de la informació cultural: portals, projectes i comunitats institucionals

8.2 Difusió del patrimoni cultural: realitat virtual i augmentada, espais museogràfics virtuals.

8.3 Ús de dispositius mòbils

9. Avaluació d'aplicacions digitals.

9.1 Accessos

9.2 Cibermetria

9.3 Accessibilitat i usabilitat

10. Difusió i didàctica

10.1 Presentació de treballs, projectes,recerques.

10.2 Publicació a Internet: tipus d'aplicacions, treball col·laboratiu, condicions legals.

10.3 Xarxes socials.

10.3 Eines per a la didàctica.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es tractaran, en primer lloc, des del punt de vista teòric, proporcionant a
l'alumnat una base de coneixement actualitzada.

En segon lloc, una part important del curs està orientada al vessant pràctic, aprofundint i posant en pràctica
les principals tècniques digitals aplicades a casos d'estudi reals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques d'aula 25 1 2, 4

Teoria 20 0,8 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutoria 30 1,2

Tipus: Autònomes
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1.  
2.  
3.  

Estudi de casos concrets i elaboració de treball 75 3 1, 2, 3, 4

Avaluació

I. Exercicis i proves d'avaluació

L'avaluació de l'estudiant es farà a partir de:

Assistència i participació a classe (20%)
Resolució d'exercicis pràctics (40%)
Elaboració i publicació digital d'un treball (40%)

II. Condicions per a l'avaluació i escala de puntuació

No avaluables.

Els estudiants i les estudiants que figurin a l'acta final i dels quals el professorat no tingui com a mínim el 20%
dels exercicis i proves suara descrites seran qualificats com a "no avaluables".

Avaluables.

L'escala d'avaluació és de suspès fins a excel·lent (MH), d'acord amb els percentatges esmentats en l'apartat
corresponent.

III. Condicions de la recuperació

Per poder-se presentar a la recuperació l'estudiant:

Haurà de tenir com a mínim un 3,5 de nota mitjana de curs.
Haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui aun
mínim de 70% de la qualificació total.

IV. Procediment de revisió de les qualificacions

L'estudiant té el dret de revisar tots els exercicis periòdics i els treballs, a classe i/o en les hores de tutoria de
l'assignatura.

Per a la revisióde la qualificació final provisional i la de la prova de recuperació es fixarà un dia, que serà
anunciat en l'acta.

L'estudiant té l'obligació de consultar l'acta de qualificació de l'assignatura abans del seu tancament per
assegurar que no hi ha hagut cap error en el traspàs de notes per part del professor.

Plagi i còpia

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Nota:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a classe 20 0 0 1, 2, 3, 4

Presentació i publicació digital de projecte i treball 40 0 0 2, 4

Resolució personal d'exercicis 40 0 0 1, 3

Bibliografia

 Tot i

 que, a continuació,

es proporcion

i

 una bibliografia bàsica de referència,

 el textos

per a aquesta assignatura, de caire eminentment pràctic, s'actualitz

en

constantment per tal de resseguir els desenvolupaments continus de les diferents tecnologies.
                                                                

Per aquesta raó, per a cada tema s'indicaran bibliografia o altres recursos més especialitzats al llarg del curs.
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Programari

Encara que l'assignatura faci ús de diversos programes que s'aniran il·lustrant al llarg del curs, no es demana
que l'alumnat tingui prèviament cap software instal·lat.
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