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COMPETÈNCIES

Capacitat d’ organització i planificació 
Comunicació oral i escrita en la llengua materna 
Domini d’ una llengua estrangera. 
Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació 
Treball en equip i lideratge 
Creativitat i iniciativa 
Investigar els nous fenòmens i escenaris en els que realitzar algun tipus d’intervenció social. 
Utilitzar  el  coneixement  de  les  millors  practiques  per  a  revisar  i  actualitzar  els  seus  propis 
coneixements. 

OBJECTIUS

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 del treballador social. 



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

7. Organitzar i interpretar la informació procedent de l’ entorn laboral del treballador social. 
8. Conèixer l’ Estadística descriptiva i les seves aplicacions en les ciències socials. 
9. Utilitzar correctament les distribucions estadístiques mes usuals en anàlisis socials. 
10. Abordar amb eficàcia la cerca, la lectura i el comentari crític de textos relacionats amb el 

treball social 
11. Resoldre cooperativament tasques d‘estudi de contingut social.

CONTINGUTS

• L’estadística i les seves aplicacions 
• Organització de la informació. Freqüències, taules i gràfics.
• Mesures de tendència central i de dispersió.
• Regressió i correlació lineal.
• Introducció a la inferència estadística. 
• Aplicacions informàtiques

• Alfabetització digital i inclusió social. 
• Polítiques i metodologies d’alfabetització tecnològica. 
• TIC i investigació social. 
• Integració de les TIC en programes per a l’ anàlisis social. 
• Producció de materials propis.

METODOLOGIA

Presencial (40%) 2,4 ECTS 
Lliçó magistral grup classe, (40%) 24 hores
Practiques d’aula en petit grup o individual, (40%)            24 hores
Seminaris, (10%) 6 hores
Tutoria en petit grup o individual, (10%) 6 hores

No Presencial (60%) 3,6 ECTS 
Estudi dels continguts teòrics i pràctics (44%) 40 hores
Lectures de textos i elaboració de les tasques vincula-
des, (12%)           10 hores

Gestió de la informació utilitzant les TIC, (22%) 20 hores
Treball d’ investigació elaborat cooperativament, (22%) 20 hores

Crèdits Hores Total hores Presencials No presen-
cials

Grup classe Grup petit

6 25 150 60 90 42 18

% sobre el total d’hores 40% 60% 70% 30%



AVALUACIÓ

Activitat d’avaluació
% en la 

qualificació final
O/V

Qualificació mínima 
per a ponderar

Projecte web social 
(informàtica)

30% obligatòria

Informe qüestionari web 
social (estadística)

30% obligatòria

Examen de continguts teòrics 25% obligatòria 3 punts sobre 10

Examen de validació 
continguts pràctics

15% obligatòria 3 punts sobre 10

Pràctiques estadística ---
assistència 
obligatòria

Pràctiques informàtica ---
assistència 
obligatòria

La  qualificació  final  de  l’assignatura  és  la  resultant  de  la  mitjana  ponderada  de  les 
activitats  avaluades d’acord  amb el  criteris  recollits  a  la  taula.  Per  aprovar-la  cal  que 
aquesta qualificació sigui de 5. 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Informàtica Estadística

Setmana /
sessió Activitat Objectiu

s
Agrupac

ió

Hores Activitat
Avaluaci

ó

Descripció

P NP Treball presencial Treball autònom

1/1
Presentació de l'assignatura GG 2 Plantejar preguntes 

1/2 Societat digital. Introducció 2, 7 GG 1 Col·laborar activament, Prendre 
apunts.

1/3 Projecte web social. 5 GM 1 Presentació Configuració d’equips de treball

2/1
L’estadística i les seves 
aplicacions. Freqüències , taules i 
gràfiques

7,8 GG 2 si Col·laborar activament, Prendre 
apunts. 

2
Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics Freqüències, taules i 
gràfics

1,7,8 3 Estudiar  l’organització de la 
informació.

2/2
Societat digital. 2, 7 GG 1 Col·laborar  activament,  Prendre 

apunts. 

Organitzar informació. Estudi. 

2/3
Projecte web social. 5 GM 1 Configuració  equips  de  treball. 

Idees inicials

Elaboració proposta inicial. 

3/1

Freqüències , taules i gràfiques 7,8 GG 2 si Col·laborar  activament,  Prendre 
apunts Construir i interpretar tau-
les i gràfiques estadístiques

3/2 Documentació social en xarxa 2, 7 GG 1 Col·laborar activament, Prendre 
apunts.



3/3
Practiques d’ aula en petit grup o 
individual de Freqüències, taules 
i gràfics

4,5,7,8 GM 1 no Construir i interpretar taules i 
gràfiques estadístiques amb les 
aplicacions tic

3
Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics Freqüències, taules i 
gràfics

1,7,8 3 Estudiar i practicar amb les 
aplicacions tic. Assolir 
l’organització de la informació.

4/1

Mesures de tendència central , 
de posició i de dispersió

7,8 GG 2 si Conèixer i interpretar, la mitjana 
la mediana i la moda, la variança 
i la desviació típica així com els 
percentils

4/2 Documentació social en xarxa 2, 7 GG 1 Col·laborar activament, Prendre 
apunts.

Organitzar informació. Estudi.

4/3 Projecte web social. Disseny 5 GM 1 Resolució de casos pràctics Dissenyar l’esquema de treball 
inicial

5/1 Intervenció social a través de la 
Web 2.0   

2, 7 GG 2 Col·laborar activament, Prendre 
apunts.

5/2

Mesures de tendència central , 
de posició i de dispersió

7,8 GG 1 si Conèixer i interpretar, la mitjana 
la mediana i la moda, la variança 
i la desviació típica així com els 
percentils

5/3

Practiques d’ aula en petit grup o 
individual de les mesures de 
tendència central, de posició i de 
dispersió

4,5,7,8 GM 1 no Calcular en entorns informàtics i 
interpretar les mesures de 
tendència central, de posició i de 
dispersió

5

Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics de les mesures de 
tendència central, de posició i de 
dispersió

1,7,8 3 si Aprendre a calcular en entorns 
informàtics i a interpretar les 
mesures de tendència central, de 
posició  i de dispersió. Resolució 
de problemes

6/1 Intervenció social a través de la 
Web 2.0   

2, 7 GG 2 Col·laborar activament, Prendre 
apunts

Organitzar informació. Estudi.

6/2

Seminari: Estadística descriptiva 7,8 GG 1 si Resolució de problemes 
Estadística descriptiva. Conèixer 
les aplicacions  d’Estadística 
descriptiva, 

6/3 Projecte web social. Disseny- 5 GM 1 Treballar activament amb el grup Construcció de l’espai.



construcció entorn

7/1
Intervenció social a través de la 
Web 2.0   

GG 2 Analitzar i reflexionar sobre 
d’experiències d’intervenció 
social i TIC

7/2

Seminari: Estadística descriptiva 7,8 GG 1 si Resolució de problemes 
Estadística descriptiva. Conèixer 
les aplicacions  d’Estadística 
descriptiva, 

7/3
Practiques d’ aula en petit grup o 
individual d’ Estadística 
descriptiva en entorns TIC

4,5,7,8 GM 1 no Experimentar i aprendre 
Estadística descriptiva  en 
entorns informàtics

7 Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics d’ Estadística descriptiva

1,7,8 3 si  Resolució de problemes d’ 
Estadística descriptiva

8/1 Intervenció social a través de la 
Web 2.0   

GG 2 Col·laborar activament, Prendre 
apunts

Organitzar informació. Estudi.

8/2 Introducció a la recerca socio 
educativa

7,8 GG 1 si Col·laborar activament, Prendre 
apunts

8/3 Projecte web social. Construcció 
entorn

5 GM 1 Construcció de l’espai. Revisió i 
seguiment.

Construcció de l’espai.

9/1 Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

GG 1 Col·laborar activament, Prendre 
apunts

9/2 Cerca bibliogràfica (Presentació 
SBD)

10 GG 1 no Cerca i recuperació d’informació

9/3 Cerca bibliogràfica 10 GM 1 si Cerca bibliogràfica  de temàtica 
especifica

9 Cerca bibliogràfica i lectura 10 3 si Cerca bibliogràfica i lectura de 
temàtica especifica

10/1 Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

2, 7 GG 1 Treballar activament amb el grup Organitzar informació. Estudi.

10/2 Regressió i correlació lineal 7,8 GG 1 si Conèixer la  regressió i 
correlació lineal

10/3 Projecte web social. Construcció 5 GM 1 Treballar activament amb el grup Construcció de l’espai. 
Dinamització espai creat.



11/1
Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

2, 3, 6 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
d’experiències d’intervenció 
social i TIC

11/2
Marc teòric i Elaboració 
qüestionari

4,5,7,8 GG 1 si Orientacions /tutoria per al 
desenvolupament  del marc 
teòric i del qüestionari

11/3
Marc teòric i Elaboració 
qüestionari

4,5,7,8 GM 1 si Orientacions /tutoria per al 
desenvolupament  del marc 
teòric i del qüestionari 

Orientacions /tutoria per al 
desenvolupament  del marc teòric i 
del qüestionari

11 Marc teòric i Elaboració 
qüestionari

1,7,8,9 5 si Lectura d’articles i elaboració del 
marc teòric  i del qüestionari 

12/1
Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

2, 3, 6 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
d’experiències d’intervenció 
social i TIC

12/2 Regressió i correlació lineal 7,8 GG 1 si Conèixer la  regressió i 
correlació lineal

12/3 Projecte web social. Qüestionari 
electrònic

5 GM 1 Creació qüestionari on-line. 
Revisió i seguiment.

Creació qüestionari on-line. 
Dinamització espai creat.

13/1
Alfabetització tecnològica: 
inclusió i exclusió digital

2, 3, 6 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
projectes d’alfabetització 
tecnològica 

13/2
Introducció a la inferència 
estadística

7,8 GG 1 si Conèixer la inferència estadística 
La distribució normal i altres 
distribucions continues

13/3
Practiques d’ aula en petit grup o 
individual de Regressió i 
correlació lineal en entorns TIC

4,5,7,8 GM 1 no Calcular, amb l’ ajuda de les TIC, 
i comprendre  la  regressió i 
correlació lineal

13
Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics de Regressió i correlació 
lineal

1,7,8 3 si  Resolució de problemes de 
Regressió i correlació lineal

14/1
Alfabetització tecnològica: 
inclusió i exclusió digital

2, 3, 11 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
projectes d’alfabetització 
tecnològica

Organitzar informació. Estudi.

14/2
Introducció a la inferència 
estadística

7,8 GG 1 si Conèixer la inferència estadística 
La distribució normal i altres 
distribucions continues



14/3 Projecte web social. Dinamització 5 GM 1 Dinamització espai creat. Revisió 
i seguiment.

Dinamització espai creat.

15/1
Alfabetització tecnològica: 
inclusió i exclusió digital

2, 3, 11 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
projectes d’alfabetització 
tecnològica

15/2 Anàlisis de dades 7,8 GG 1 si Anàlisis de dades

15/3 Anàlisis de dades 4,5,7,8 GM 1 si Anàlisis de dades Anàlisis de dades

15 ELABORACIÓ TREBALL 1,2,7,10,
11

10 si Elaboració treball

16/1
Alfabetització tecnològica: 
inclusió i exclusió digital

2, 3, 11 GG 1 Analitzar i reflexionar sobre 
projectes d’alfabetització 
tecnològica

Organitzar informació. Estudi

16/2 La recerca socio educativa: 
conclusions

1,7,8,9 GG 1 si Elaborar conclusions

16 ELABORACIÓ TREBALL 1,2,7,10,
11

5 si Elaboració treball

16/3 Projecte web social. Dinamització 5 GM 1 Presentació del treball en grup Dinamització espai creat.

17/1 Alfabetització tecnològica: 
inclusió i exclusió digital

2, 3 GG 1 Avaluar els resultats obtinguts i 
el procés de treball realitzat

17 Estudi dels continguts teòrics i 
pràctics de la matèria 

1,2 7 Preparació de l’avaluació

17/2 AVALUACIO 1,2 GG 1 3

17/3 AVALUACIO 1,2 GM 1


