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Informació general de l'assignatura

Denominació INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA

Codi 100903

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 2 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació VAQUERO TIO, EDUARD

Departament/s PEDAGOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Sessions presencials (40%) i treball autònom (60%)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 3 crèdits Estadística. 
3 crèdits Informàtica.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ESTRADA ROCA, MA ASSUMPTA assumpta.estrada@udl.cat 3,9

VAQUERO TIO, EDUARD eduard.vaquero@udl.cat 3,9

Informació complementària de l'assignatura

Per al correcte desenvolupament de l’assignatura es preveuen les següents orientacions i requisits comunicatius:

Les comunicacions relatives a l’assignatura es realitzaran a través de l’espai del campus virtual de
l’assignatura, fent ús exclusiu de l’eina de fòrums i de missatges. Es reserven les eines de fòrum,
missatges i anuncis espais per qüestions estrictament de la matèria.
No s’atendran missatges per correu electrònic. Aquesta eina es reserva exclusivament per atendre
qüestions d’urgència o de força major.
El professorat només donarà resposta als missatges plantejats a través de l’espai de l’assignatura al
campus virtual de forma asíncrona en un termini no superior a les 48 hores. En cas que s’excedeixi aquest
període, el professorat podrà comunicar a l’alumne el termini en el qual serà respost.
Les eines de comunicació síncrona com ara videoconferències o xats, es reserven exclusivament a la
realització de sessions expositives i tutories, sense prejudici d’altres usos que el professorat pugui estimar
per a desenvolupar diferents estratègies didàctiques.
El professorat podrà requerir en qualsevol moment la participació de l’alumne mitjançant eines de
comunicació síncrona i asíncrona.
Per un adequat seguiment de l’assignatura alumnes hauran de disposar de connexió a internet, càmera i
micròfon.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Expressar amb claredat i precisió els conceptes claus de la matèria.
2. Exposar, reflexiva i críticament, els elements que conformant i determinen la inclusió i l’exclusió digitals en

col·lectius vulnerables.
3. Proposar accions específiques d’ inclusió i alfabetització digital amb col·lectius amb risc d’exclusió social

per analfabetisme digital.
4. Seleccionar l’aplicació informàtica adequada segons les necessitats analitzades.
5. Utilitzar correctament les principals funcions de les aplicacions informàtiques d’ús habitual en l’entorn

laboral de l’educador social.
6. Manifestar una actitud d’ integració de les TIC en el seu desenvolupament professional com a educador

social.
7. Organitzar i interpretar la informació procedent de l’ entorn laboral de l’educador social.
8. Conèixer l’estadística descriptiva i les seves aplicacions en les ciències socials.
9. Utilitzar correctament les distribucions estadístiques mes usuals en contextos socioeducatius.

10. Abordar amb eficàcia la cerca, la lectura i el comentari crític de textos relacionats amb l’educació social
11. Resoldre cooperativament tasques d‘estudi de contingut socioeducatiu.

Competències
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CG1: Desenvolupar una capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació.
CG2: Exercir un aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura cap a l'aprenentatge al llarg
de tota la vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
CG3: Mostrar capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes, prendre
decisions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.
CG5 Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.
CE3: Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de qualssevol
altres fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.
CE9: Dissenyar i dur a terme projectes d'iniciació a la investigació sobre el medi social i institucional on es
realitza la intervenció.
CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita.
CT3 Dominar les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

L’estadística i les seves aplicacions.
Organització de la informació. Freqüències, taules i gràfics.
Mesures de tendència central i de dispersió.
Aplicacions informàtiques.
La societat de la informació i les TIC.
Alfabetització digital i inclusió i exclusió digital.
Integració de les TIC en l’àmbit i perfil professional de l'educador/a social.
Riscos i potencialitats tecnològiques
TIC i investigació socioeducativa.

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà combinant sessions presencials (40%) i treball autònom (60%). Sota aquesta
modalitat formativa es combinaran sessions presencials que preveuen la realització d'estratègies d’ensenyament i
aprenentatge de docència invertida, aprenentatge basat per problemes, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu
i cooperatiu, treballs en grup o lectures.

Aquest enfocament metodològic comporta que l’alumne es responsabilitzi del seu procés d’aprenentatge adquirint
un alt compromís en el seguiment de la matèria, participació en els espais de comunicació i realització de les
activitats d’aprenentatge i avaluació.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

S'informarà detalladament del pla de desenvolupament de l'assignatura al començament del curs acadèmic. Si la
situació ho requereix, el professorat podrà adaptar el pla de desenvolupament de l’assignatura així com les
estratègies metodològiques.

Sistema d'avaluació

L’assignatura contempla dues modalitats d’avaluació, continua i alternativa.

 

Modalitat contínua:

La modalitat contínua contempla les següents activitats d’avaluació:

Activitat d’avaluació % Tipus
Qualificació mínima
per a ponderar

Data d’avaluació
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Projecte Web de Recerca Social
(pràctiques d'aula) 40% obligatòria 4 punts sobre 10 S'informarà a l'inici

de curs

Activitats d'informàtica 30% obligatòria
80% entrega d'activitats
4 punts sobre 10

Contínua

Activitats d'estadística 30% obligatòria
80% entrega d'activitats
4 punts sobre 10

Contínua

 

Modalitat alternativa:

L’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs i acollir-se a la modalitat
d’avaluació alternativa. Per fer-ho haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat i aportar
documentació justificativa d’activitat laboral i/o altres situacions personals que acreditin que es pot acollir a aquest
tipus de modalitat.

La modalitat alternativa contempla les següents activitats d’avaluació:

Activitat d’avaluació % Tipus
Qualificació mínima
per a ponderar

Data d’avaluació

Projecte Web de Recerca Social 40% obligatòria 4 punts sobre 10
S'informarà a l'inici
de curs

Activitats d'informàtica 30% obligatòria
80% entrega d'activitats 
4 punts sobre 10

Contínua

Activitats d'estadística 30% obligatòria
80% entrega d'activitats
4 punts sobre 10

Contínua

 

Recuperació:

Hi haurà proves de recuperació per aquells estudiants que no obtinguin la qualificació mínima per ponderar en
aquelles evidències que tenen un pes igual o superior al 30%. Aquestes proves no podran servir per pujar nota. En
el cas de fer la recuperació d’alguna de les activitats la nota d’aquella evidència no superarà mai el 6 sobre 10.

 

Anotacions:

La qualificació final de l’assignatura és la resultant de la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació
d’acord amb el criteris recollits a les taules anteriors segons la modalitat d'avaluació. Els criteris d’avaluació per
cadascuna de les activitats, així com les hores i aules dels exàmens es donaran a conèixer a l’inici de
l’assignatura. Es considera superada la matèria quan l’estudiant ha obtingut una qualificació numèrica final igual o
superior a 5 sobre 10.

Els treballs que es realitzin en el desenvolupament de la matèria incorporaran sempre una bibliografia amb un
mínim de 10 documents provinguin de llibres i/o revistes.

Un requisit indispensable  és la correcció lingüística i formal en les produccions escrites seguint la guia de treballs
que trobareu a http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf

Els treballs amb més de 10 errors ortogràfics o presentats incorrectament es retornaran a l’estudiant perquè faci la
correcció. Aquests errors formals repercutiran fins a un 10% de la qualificació de la matèria.

Les produccions dels alumnes han de ser originals. El plagi o la còpia en una única evidència d'avaluació és motiu
suficient suspens de la evidència i pot comportar el suspens de la matèria. El professorat podrà utilitzar les eines i
criteris anticòpia i antiplagi que consideri oportuns.
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Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bauman, Z. (2011). Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Madrid: FCE

Calvo, F. (1994). Estadística teòrica y aplicada Ed. Deusto.

Castillo, N. y otros (2001) “Recursos socials des de la xarxa: les possibilitats d’Internet per als agents socials” a
Educació Social, 19, 41-47

Etxeberria,J., y Tejedor,F. (2005) Análisis descriptivo de datos en educación. La Muralla

Ortoll, E. i altres (2006): L’alfabetització digital en els processos d’inclusió social. Barcelona: UOC 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
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Aron, A. (2001) Estadística para psicologia. Prentice-Hall

Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa. P.P.U. Barcelona.

Castaño, C. y otros (2008): Prácticas educativas en entornos web 2.0. Madrid: Síntesis.

Castells,M.(2000): “Aprender en la Sociedad de la Información”. Resumen de la conferencia pronunciada en
Madrid, el 31 de mayo de 2000, Seminario de Primavera de la Fundación Santillana.
<http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1618>

Castillo, N. y otros (2001) “Recursos socials des de la xarxa: les possibilitats d’Internet per als agents socials” a
Educació Social, 19, 41-47

Chacón, A. (2007): “El hipertexto y las páginas web” a Nuevas Tecnologías para la Educación en la Era Digital.
Madrid: Piràmide.

Etxeberria,J., y Tejedor,F. (2005) Análisis descriptivo de datos en educación. La Muralla

Farré,M. (2005) Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i humanes Publicacións de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Forés , A. y otros (2001): “Agents socials “digitalitzats”? Formació i acció en la societat xarxa” a  Educació
social 19, 21-40.

Gil Flores, J. (1996)  Problemas de Estadística bàsica aplicados a las ciencias de la educación .Kronos

Olarrea,J., y Cordero,M. (2007). Estadística : 45 problemas útiles. Garcia-Maroto.
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Peralta et al. (2007) Estadística: problemas resueltos. Pirámide 

Pérez, C (2002) Estadística aplicada a través de Excel. Prentice-Hall
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