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Què són les dades obertes?



Conjunts de dades a disposició del 
públic que poden ser reutilitzats i 
tornats a publicar sense cap 
restricció. 

Què són les dades obertes?



OBERTES

Què són les dades obertes?

ESTÀNDARDS

INTEROPERABLES

Icona eines: John Cummings



Què són les dades obertes?



Què són les dades obertes?

Administració → Docents → Alumnat 
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Formats



Formats

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-son-les-dades-obertes/

CSV

Els arxius CSV 
(Comma-Separated 
Values) són un tipus 
de document obert 
que representa 
taules amb columnes 
separades per 
comes i files per 
salts de línia.

XLSX

El format XLSX fa 
referència als arxius 
que fa servir el 
programa de càlcul 
Microsoft Excel. Les 
dades estan 
presentades en 
línies i columnes.

XML

Els arxius XML (eXtensible 
Markup Language) es 
basen en un llenguatge 
desenvolupat pel World 
Wide Web Consortium 
(W3C) que permet definir 
la gramàtica de 
llenguatges específics per 
estructurar grans 
documents.

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-son-les-dades-obertes/


Formats

GeoJSON RDF-XML

El format GeoJSON és 
un format obert per a 
representar diferents 
estructures de dades 
geogràfiques 
conjuntament amb 
atributs no geogràfics.

Les dades s’estructuren en 
triplets (subjecte-atribut-valor), 
el que permet incorporar 
informació semàntica a les 
dades.

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-son-les-dades-obertes/

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-son-les-dades-obertes/


Formats

Dataset = Conjunt de Dades



Formats

Qualitat de les dades.



Quin tipus d’informació inclouen?

Qualsevol document excepte aquells que puguin contenir dades 
personals, o subjectes a altres limitacions (drets d'autor, 
seguretat nacional, etc.).



Quin tipus d’informació inclouen?
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Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN: temes

Estadístiques Open Data BCN

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/analytics


Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN



Portal Open Data BCN

Dades geolocalitzades

Coordenades (x, y)
Latitud; longitud



Portal Open Data BCN

csv

Estadístiques Open Data BCN

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/analytics


Portal Open Data BCN

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/data-viz-kobe-home


Portal Open Data BCN

Reutilitzadors

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/visualitzacions-i-aplicacions


Atrapa les dades! Trobar informació al portal 
Open Data BCN

Localitzeu el conjunt de dades que 
conté aquesta informació:

A l’aula

Tingueu en compte que els 
conjunts de dades sempre han 
d’estar en format CSV o XLSX. 
Atenció! No és necessari que us 
descarregueu cap arxiu.



Atrapa les dades! Trobar informació al portal 
Open Data BCN

A l’aula

1. Arbrat viari de la ciutat de Barcelona (resultat).
2. Informació sobre les fonts de beure de Barcelona de l’any 2016 

(resultat).
3. Un set de dades sobre territori que s’actualitzi diàriament 

(resultat).
4. Dins de quina temàtica trobem els accidents de trànsit de 

Barcelona? (resultat)
5. Digueu la ubicació d’una de les estacions de qualitat de l’aire 

(resultat).

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/arbrat-viari
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/fonts
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/obres
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/organization/seguretat
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/qualitat-aire-estacions-bcn/resource/d66f3e5d-8358-4704-8f52-00cb3d413938


Atrapa les dades! Com trobar informació al 
portal Open Data BCN

A l’aula

7. Informació sobre restaurants geolocalitzats sense visualització 
en format csv (resultat).

8. Quan es va publicar el dataset sobre farmàcies de la ciutat de 
Barcelona? (resultat)

9. Quins contaminants es mesuren a les estacions de qualitat de 
l’aire de la ciutat? (resultat)

10. Amb quina freqüència s’actualitza la informació referida a les 
estacions del bicing? (resultat)

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/equipament-restaurants
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/sanitat-farmacies
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/contaminants-estacions-mesura-qualitat-aire
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/informacio-estacions-bicing


Atrapa les dades! Com trobar informació al 
portal Open Data BCN

A l’aula

11.   Quants datasets ens donen informació sobre el bicing?(resultat)
12.   Quin és el dataset més descarregat?(resultat)

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?q=bicing&sort=fecha_publicacion+desc
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?q=&name=bicing
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Explorar, analitzar i explicar dades



Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 
Minutes 

http://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo


Dades amb històries / Històries amb dades

El periodisme de dades crea històries 
fent servir les dades com a matèria 
primera.

Els productes finals acostumen a ser 
infografies i visualitzacions 
interactives.



A l’aula

Projectem 8 infografies per la classe. Només deixem 15 segons per 
mirar cadascuna (marquem el ritme). Un cop tothom hagi vist les 8 
infografies es reparteix el qüestionari.



Infografies per l’exercici

● La ballena Franca
● Matar al protagonista, el éxito de George Martin
● El este de Mallorca, bajo el diluvio (part 1, part 2)
● El genoma de l’ametlla
● Lethal doses of common chemicals
● Historia del bolígrafo
● L’America che ama Hillary...e quella che ama Trump
● Un día en el mundo

https://3.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TBPkvZIQaNI/AAAAAAAAAik/OrjA6TShNsk/s1600/INFO-BALLENA.jpg
http://staticvosf5b.lavozdelinterior.com.ar/sites/default/files/file_attachments/nota_periodistica/GOTinfo.JPG
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/10/21/pagina-48/205867065/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/10/21/pagina-49/205867061/pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rr-s3-DD1Fc
https://www.compoundchem.com/2014/07/27/lethaldoses/
https://4.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TRMvyo6UX0I/AAAAAAAABXo/mj3WjMN4BPA/s1600/birome-OK.jpg
https://4.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TRMvyo6UX0I/AAAAAAAABXo/mj3WjMN4BPA/s1600/birome-OK.jpg
https://amusementblog.files.wordpress.com/2012/08/captura-de-pantalla-2012-08-16-a-las-11-02-10.png


Qüestionari

- Quina infografia recordes? Apunta el tema o problemàtica que 
tractava.

- Quin element recordes de la infografia? 
- Un dibuix espectacular? una frase impactant? Una 

fotografia? Un gràfic?
- Quina és la relació text/imatge:

Molt text / Poca imatge
Mateix text / imatge
Molta imatge / Poc text

- De quina en voldries saber més?

A l’aula



-
-

Per què ens agraden les infografies?

A l’aula
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Exemples d’infografies



● La ballena Franca
● Matar al protagonista, el éxito de George Martin
● El este de Mallorca, bajo el diluvio (part 1, part 2)
● El genoma de l’ametlla
● Lethal doses of common chemicals
● Historia del bolígrafo
● L’America che ama Hillary...e quella che ama Trump
● Un día en el mundo

Comentem les infografies

https://3.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TBPkvZIQaNI/AAAAAAAAAik/OrjA6TShNsk/s1600/INFO-BALLENA.jpg
http://staticvosf5b.lavozdelinterior.com.ar/sites/default/files/file_attachments/nota_periodistica/GOTinfo.JPG
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/10/21/pagina-48/205867065/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/10/21/pagina-49/205867061/pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rr-s3-DD1Fc
https://www.compoundchem.com/2014/07/27/lethaldoses/
https://4.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TRMvyo6UX0I/AAAAAAAABXo/mj3WjMN4BPA/s1600/birome-OK.jpg
https://4.bp.blogspot.com/_LCqDL30ndZQ/TRMvyo6UX0I/AAAAAAAABXo/mj3WjMN4BPA/s1600/birome-OK.jpg
https://amusementblog.files.wordpress.com/2012/08/captura-de-pantalla-2012-08-16-a-las-11-02-10.png


Més exemples

- The Beatles
- Llegir
- Barcelona (1 i 2)
- Radiografia… 
- Agricultura
- Paraules i cançons

http://duelingdata.blogspot.com/2016/01/the-beatles.html
https://cultura.gencat.cat/ca/actualitat/cultura-viva/la-lectura/infografia/
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/10/03/pagina-2/202065875/pdf.html?search=vivir
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2018/09/30/pagina-3/202065879/pdf.html
https://www.flickr.com/photos/96120027@N03/21294440484/in/dateposted-public/
https://visual.ly/community/infographic/environment/agriculture
https://visme.co/blog/wp-content/uploads/2016/11/From-%E2%80%9CUncle%E2%80%9D-to-%E2%80%9CThang%E2%80%9D.jpg
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Procediment



Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

EXPLORAR: dades per tal de respondre preguntes o fer-ne de noves

Què? Qui? On? Quan? Per què? Com?

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

DEFINIR: una estratègia

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

PREPARAR: unes dades

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

ANALITZAR: patrons, relacions i valors atípics

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

ANALITZAR: patrons, relacions i valors atípics Cal fer més recerca?

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

EXPLICAR: una història amb dades

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Per on comencem?

Guia de visualització de dades (Gencat)

DISSENYAR: uns gràfics i ordenar la informació de forma atractiva 
visualment

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf


Com funciona el Repte?

EXPLORAR: les dades del portal Open Data BCN

ANALITZAR: els conjunts de dades seleccionats

EXPLICAR: fer una infografia explicant la història relacionada amb 
aquestes dades

Atenció! En el moment de lliurar la infografia 
també haureu de lliurar la memòria del 
projecte. Trobareu els diferents apartats de la 
memòria a la convocatòria del concurs.

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/doc/repte/edicio2020/RepteBarcelonaDadesObertes_Convocatoria_TerceraEdici%C3%B3_2020_Def_v4_PreviAprovacio.pdf


Acte final: 10 finalistes

Presentació i defensa del projecte:

- ritme
- claredat
- respostes al jurat

Seguiu la plantilla 
que trobareu als 
materials formatius.



Seguiment:

- Heu començat la recerca d’informació?
- Heu triat tema? Envieu-nos el llistat de conjunts de dades.
- Heu fet els gràfics? Mapes? 
- Heu començat la infografia? 

Si teniu qualsevol problema o consulta, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres!



07
Comencem!



Per grups: distribuïm els cinc grans temes: Administració, Ciutat i 
serveis, Població, Territori i Economia i empresa. 

Cada grup explora el seu «tema» i fa una llista de possibles temes que 
els sembli interessants. Trieu-ne un o dos que us resultin especialment 
interessants. 

Important! Abans de seleccionar un tema recordeu filtrar per fomat 
“csv”, tots els conjunts de dades hauran de tenir aquest format.

De què parlem? 10’

A l’aula



TEMA La contaminació a Catalunya

Què? Què vol dir tenir un problema de contaminació?

Qui? Qui n’és responsable / Qui la pateix? 

On? On es pateix més la contaminació? On han arreglat el problema?

Quan? Quan es pateix més la contaminació? Quina evolució hi ha hagut en els darrers anys?

Per què? Per què varien els nivells de contaminació? Per què poden suposar un problema? 

Com?  Com es pot reduir / augmentar la contaminació? Com es regula la contaminació? 

Les sis preguntes: (10’)

A l’aula

Per cadascun dels 3 temes «finalistes», responeu a les sis 
preguntes periodístiques. 



Més idees:

A l’aula

Posem en comú els temes triats per cada grup. 

Cada cop que un grup presenta el seu tema, la resta pot proposar 
altres sets de dades que hagin identificat al seu tema que podrien 
complementar el seu estudi. 



Posem-nos creatius!

A l’aula

Tornem a presentar els temes triats per cada grup. 
- Cada grup ha d’aportar una idea sobre com es podrien 

representar «infogràficament» els resultats de la investigació. 
- Tot s’hi val. 



Gràcies per la vostra atenció!


