Esdeveniments i altres noticies

L’IBESTAT continua treballant per aproximarse als estudiants de les Illes Balears.
Data de publicació – 9 de febrer de 2017

Els alumnes de primer curs del Centre EDIB (Escola del grup Fleming,
autoritzada per a impartir les titulacions HND Higher National Diploma), que
estudien un grau superior de marketing y publicitat a Palma, han visitat
l’IBESTAT per tal de conèixer de primera ma aquest Institut, ja que els seus
productes han de ser una eina fonamental en el seu procés de formació.
Ha tingut lloc una sessió de treball on s’ha pogut mostrar i treballar la pàgina
web i les diverses funcionalitats que aquesta ofereix, a més de rebre informació
sobre les possibilitats que l’Institut pot brindar tant a alumnes, com a
professors.

Sessió de treball

Navegam per la pàgina WEB de l'IBESTAT
1. Manual introductori com navegar per la web
La finalitat principal és anar familiaritzant-nos amb tots els aspectes que
conté la pàgina web de l'IBESTAT, que és l'eina fonamental d'aquest
Institut d'Estadística.
2. La confecció de les taules estadístiques i la seva representació gràfica i
cartogràfica.
En aquesta ocasió disposam de la Guia per a l’elaboració de taules
estadístiques.
Interessa també conèixer els productes de síntesis, com les Fitxes
municipals
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3. Volem donar a conèixer els productes i serveis que ofereix l’IBESTAT.
Un producte específic: les consultes personalitzades, que poden resultar
de gran utilitat, tant pels professors, com pels alumnes. Hi ha una Guia
sobre les consultes personalitzades.
També una qüestió primordial que s’ha de conèixer: Peticions
d’informació a l’Ibestat.
4.Sistema Estadístic de les Illes Balears (SESTIB) i Portal Estadístic
Unificat (PEU), de gran utilitat per treballar totes les estadístiques oficials
de les Illes Balears.
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