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COMPETENCIAS

• Capacidad de  organización  y  planificación.
• Comunicación oral y  escrita en la  lengua materna 
• Dominio de   una lengua extranjera. 
• Utilización de  las TIC en el contexto profesional y  capacidad de gestión de  la información 
• Trabajo en equipo y  liderazgo 
• Creatividad e iniciativa 
• Investigar  los  nuevos  fenómenos  y  escenarios  en  los  que  realizar  algún  tipo  de 

intervención social. 
• Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para  revisar y  actualizar  sus propios 

conocimientos. 
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OBJETIVOS

11 Expresar con claridad y   precisión los conceptos básicos de la  materia. 
11 Exponer reflexiva y críticamente, los elementos que conforman y determinan  la  *inclusión 

y  la exclusión digital de los colectivos vulnerables.
11 Proponer acciones de inclusión y alfabetización digital con  colectivos con riesgo de exclu-

sión social por per analfabetismo digital. 
11 Seleccionar la aplicación informática adecuada según las necesidades analizadas. 
11 Utilizar correctamente las principales funciones de las aplicaciones informáticas de uso ha-

bitual en el entorno laboral del trabajador social. 
11 Manifestar una actitud de  integración de las TIC en su desarrollo profesional como trabaja-

dor social. 
11 Organizar e interpretar la  información procedente del entorno laboral del trabajador social. 
11 Conocer la estadística descriptiva y sus aplicaciones en las ciencias sociales. 
11 Utilizar correctamente las distribuciones estadísticas más usuales en análisis sociales. 
111 Abordar con eficacia la  búsqueda, la lectura y el comentario crítico de textos rela-

cionados con el trabajador social. 
111 Resolver cooperativamente tareas de estudio de  contenido social.

CONTENIDOS

• La estadística y sus aplicaciones 
• Organización de la información. Frecuencias, mesas y gráficos.
• Medidas de tendencia central y de dispersión.
• Regresión y correlación lineal.. 
• Aplicaciones informáticas
• Alfabetización digital e inclusión social. 
• Políticas y metodologías de alfabetización tecnológica. 
• TIC e investigación social. 
• Integración de las TIC en programas para el análisis social. 
• Producción de materiales propios.

METODOLOGÍA

Presencial (40%) 2,4 *ECTS 
Lección magistral grupo clase, (40%) 24 horas
Prácticas de  aula en pequeño grupo o  individual, (40%) 24 horas
Seminarios, (10%) 6 horas
Tutoría en pequeño grupo o  individual, (10%) 6 horas

No Presencial (60%) 3,6 *ECTS 
Estudio de los contenidos teóricos y  *prácticos (44%) 40 horas
Lecturas de  textos y  *elaboración de  las tareas vincula-
das, (12%)              

10 horas

Gesteó de  la  información utilizando las TIC, (22%) 20 horas
Trabajo de  investigación elaborado cooperativamente, 
(22%)                              

20 horas
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EVALUACIÓN

Actividad de  evaluación
% en la 

calificación final
O/V

Calificación mínima 
para ponderar

Diseño proyecto búsqueda 
social 

10% obligatoria 4 puntos sobre 10

Desarrollo proyecto 
búsqueda    social

25% obligatoria 4 puntos sobre 10

Examen de  contenidos 
teóricos

25% obligatoria 4 puntos sobre 10

Examen de  validación 
contenidos prácticos

20% obligatoria 6 puntos sobre 10

Practiques estadística 10 %
asistencia y 
realización 
obligatoria

Practiques informática 10%
asistencia y 
realización 
obligatoria

La  calificación final de  la  asignatura es la  resultante de  la  media ponderada de  las 
actividades evaluadas de acuerdo con el criterios recogidos a  la  mesa. Por aprobarla 
hace falta que esta calificación sea de  5. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

• Calvo, F. (1994) . Estadística teòrica y  aplicada Ed. Deusto.
• Castillo, N. y otros (2001) “Recursos socials des de la xarxa: les possibilitats d’In-

ternet per als agents socials” a Educació Social, 19, 41-47
• Ortigosa, A.; Ibañez, A. (2006): “Comunicación en Internet: constructivismo social e 

identidad virtual” a Comunicar, 27, 179-186.
• Ortoll, E. i altres (2006): L’alfabetització digital en els processos d’inclusió social. 

Barcelona: UOC 
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Créditos Horas Total horas Presencia-
les

No presen-
ciales

Grupo clase Grupo pe-
queño

6 25 150 60 90 42 18

% sobre el total de  horas 40% 60% 70% 30%



Bibliografia ampliada / complementaria

• 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: Sín-

tesis.
• 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 Prima-
vera de la Fundación Santillana. <http://www.educacionenvalores.org/article.php3?
id_article=1618>

• 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 soci-
als i humanes Publicacións de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Forés , A. y otros (2001): “Agents socials “digitalitzats”? Formació i acció en la soci-
etat 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.
• Ortega,J.A.; García Martínez, F.A. (2007): “Ética en los medios de comunicación e 

Internet: promoviendo la cultura de la paz” a Nuevas Tecnologías para la Educaci -
ón en la Era Digital. Madrid: Piràmide. 

• Peña, D i Romo, J (1997) Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales.  
McGraw-Hill.

• Peralta et al. (2007) Estadística : problemas resueltos. Pirámide  
• Pérez, C (2002) Estadística aplicada a través de Excel. Prentice-Hall
• Tomeo,V.,  y  Uña,  I.(2003).  Lecciones de estadística  descriptiva  :  curso teórico-

práctico. Thomson. 
• Wallace,P. (2001): La Psicología de Internet. Madrid: Paidós 
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CRONOGRAMA: ACTIVITADADES DE APRENDIZAJE

Informàtica Estadística

Data Activitat Objectius Agrupaci
ó

Hores
Activitat

Avaluació

Descripció

P NP Treball presencial Treball autònom

Presentació de l'assignatura GG 2
Plantejar preguntes 

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

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

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

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

Estudi dels continguts teòrics i pràctics 
Freqüències, taules i gràfics

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

Societat digital. GG 1 1
Col·laborar activament, Prendre apunts. 

Organitzar informació. Estudi.

Projecte web social. GM 1 2
Equips de treball. Idees inicials

Elaboració proposta inicial. 

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

Documentació social en xarxa GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

Pràctiques 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

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.

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 variànça i la 
desviació típica així com els percentils

Documentació social en xarxa GG 1 1 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

Projecte web social. Disseny GM 1 3 si Selecció eina edició. Proves de disseny 
de l’espai. 

Elaboració disseny de l’espai.

Intervenció social a través de la Web 2.0 GG 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.



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

Pràctiques 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

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

Intervenció social a través de la Web 2.0 GG 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

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

Projecte web social. Disseny- construcció 
entorn

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

Construcció de l’espai.

Intervenció social a través de la Web 2.0 GG 2 Presa d’apunts. Participació activa.

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

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

Estudi dels continguts teòrics i pràctics d’ 
Estadística descriptiva

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

Intervenció social a través de la Web 2.0 GG 2 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

Introducció a la recerca socio educativa 7,8 GG 1 si Col·laborar activament, Prendre apunts

Projecte web social. Construcció entorn GM 1 4 si Construcció de l’espai. Revisió i 
seguiment.

Construcció de l’espai.

Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

Cerca bibliogràfica (Presentació SBD) 10 GG 1 no Cerca i recuperació d’informació

Cerca bibliogràfica 10 GM 1 si Cerca bibliogràfica  de temàtica especifica

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

Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

GG 1 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

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

Projecte web social. Construcció GM 1 4 si Construcció de l’espai. Revisió i 
seguiment.

Construcció de l’espai. Dinamització espai 
creat.



Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

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

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

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

Integració de les TIC en l’àmbit 
professional

GG 1 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

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

Projecte web social. Qüestionari 
electrònic

GM 1 5 si Creació qüestionari online. Revisió i 
seguiment.

Creació qüestionari online. Dinamització 
espai creat.

Alfabetització tecnològica: inclusió i 
exclusió digital

GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

Anàlisis de dades 7,8 GG 1 si Anàlisis de dades

Pràctiques 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

Estudi dels continguts teòrics i pràctics de 
Regressió i correlació lineal

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

Alfabetització tecnològica: inclusió i 
exclusió digital

GG 1 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

Anàlisis de dades 7,8 GG 1 si Anàlisis de dades

Projecte web social. Dinamització GM 1 3 si Dinamització espai creat. Revisió i 
seguiment.

Dinamització espai creat.

Alfabetització tecnològica: inclusió i 
exclusió digital

GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

Anàlisis de dades 7,8 GG 1 si Anàlisis de dades

Anàlisis de dades 4,5,7,8 GM 1 si Anàlisis de dades Anàlisis de dades

ELABORACIÓ TREBALL 1,2,7,10,11 10 si Elaboració treball

Alfabetització tecnològica: inclusió i 
exclusió digital

GG 1 2 Presa d’apunts. Participació activa. Organitzar informació. Estudi.

La recerca socioeducativa: conclusions 1,7,8,9 GG 1 si Elaborar conclusions

ELABORACIÓ TREBALL 1,2,7,10,11 5 si Elaboració treball



Projecte web social. Dinamització GM 1 1 si Dinamització espai creat. Revisió i 
seguiment.

Dinamització espai creat.

Alfabetització tecnològica: inclusió i 
exclusió digital

GG 1 Presa d’apunts. Participació activa.

Estudi dels continguts teòrics i pràctics de 
la matèria 

1,2 7 Preparació de l’avaluació

AVALUACIO 1,2 GG 1 3

AVALUACIO 1,2 GM 1


