
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 



 
 

 
 
 
«La informació són dades posades en context o dades organitzades i 
estructurades.» 

01. Presentació 

En aquesta guia es recullen algunes idees d’activitats per treballar a l’aula amb els alumnes dins el Repte                  
Barcelona Dades Obertes.  

02. Activitats prèvies 

02.01. Activitats d’introducció 

» Podem plantejar a l’alumnat la pregunta Vivim millor ara que fa uns anys? 
○ Després de sentir algunes opinions podem projectar el vídeo de Hans Rosling. 
○ Un cop vist el vídeo es pot comentar com necessitem les dades per conèixer i               

comprendre problemàtiques complexes.  
» Per familiaritzar-se amb les dades obertes, se’ls pot recomanar consultar l’interactiu Open Data             

per a Dummies.  

02.02. Atrapa les dades 

Activitat per familiaritzar-se amb el Portal de Dades Obertes de Barcelona.  
 

» Es reparteixen o es projecten les següents preguntes: 
 

1. Quin conjunt de dades ens permet consultar l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona? 
2. Quin conjunt de dades ens permet consultar informació sobre les fonts de Barcelona de              

l’any 2016? 
3. Quin conjunt de dades sobre territori s’actualitza diàriament? 
4. Dins de quina temàtica trobem els accidents de trànsit de Barcelona?  
5. Quina és la ubicació d’alguna de les estacions de qualitat l’aire?  
6. Quin conjunt de dades ens permet consultar la informació sobre restaurants           

geolocalitzats sense visualització en format csv 
7. Quan es va publicar el conjunt de dades sobre farmàcies de la ciutat de Barcelona? 
8. Quins contaminants es mesuren a les estacions de qualitat de l’aire de la ciutat? 
9. Amb quina freqüència s’actualitza la informació referida a les estacions del bicing? 
10. Quants conjunts de dades ens donen informació sobre el bicing? 
11. Quin és el conjunt de dades més descarregat? 

 
» Es poden projectar o repartir totes alhora o distribuir-les en grups de 2, 4 o 5 preguntes.  
» Es pot fer en format competitiu: la persona o equip que troba abans la resposta a les preguntes                  

plantejades aixeca la mà. La resta s’atura. Es pot fer servir un sistema de punts. 
 
Repostes: 
1 (resultat), 2 (resultat), 3 (resultat), 4 (resultat), 5 (resultat), 6 (resultat), 7 (resultat), 8 (resultat), 9                 
(resultat), 10 (resultat), 11 (resultat) 
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https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTs2da6gsgzcfCYLg3dokllzRFLWy_m0xg5rhBbXLd6YfNWhCSMzB8z0K1KXaSJURd-5VP-angZyfbp/embed?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTs2da6gsgzcfCYLg3dokllzRFLWy_m0xg5rhBbXLd6YfNWhCSMzB8z0K1KXaSJURd-5VP-angZyfbp/embed?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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
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
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


 
 

 
 
 

02.03. Infografies: dades amb històries, històries amb dades 

Activitat per presentar les infografies i per començar a determinar quines característiques les fan              
atractives.  
 

» Preparem 8 infografies com, per exemple: 
 

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

 
» Les fem circular per la classe o les projectem per a tothom.  
» Deixem només 15 segons per mirar cada infografia.  
» Passat el temps, responen les següents preguntes: 

 
● Quina infografia recordes? Apunta el tema o problemàtica que tractava 
● Quin element recordes de la infografia?  
● Quina és la relació text/imatge:  

○ Hi ha més text que imatge 
○ Hi ha menys text que imatge 
○ Hi ha la mateixa proporció, si fa no fa, de text i d’imatge.  

● De quina en voldries saber més? 
  

» Podem posar en comú les respostes a les preguntes.  
» Per parelles trien 3 característiques que fan que una infografia sigui interessant.  
» En grups de quatre trien quatre de les sis característiques que fan una infografia interessant.  
» Conjuntament, decidim les cinc característiques que ha de complir una infografia per ser             

interessant.  
 
Aquestes característiques ens haurien de servir de guia a l’hora d’avaluar la infografia que generaran al                
final del projecte.  
 
A més a més:  

» Es poden cercar i analitzar exemples de periodismes de dades, com Ara Dades, El País Datos o                 
les infografies de la Vanguardia.  

» Algunes preguntes que es poden plantejar són:  
○ Quin tipus de temàtiques tracten?  
○ Trobeu alguna temàtica similar al portal Open Data BCN? 
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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
https://www.ara.cat/data/
https://elpais.com/agr/ep_extra_datos/a
https://twitter.com/InfoVanguardia


 
 

 
 
 

03. Recerca 

03.01. Investigadores/rs 

Per analitzar els diferents conjunts de dades disponibles al Portal de Dades Obertes i per començar a                 
plantejar-se preguntes que es podrien respondre amb la seva anàlisi.  
 

» Distribuïm els grans «temes» del catàleg de conjunts de dades entre diferents grups             
(preferiblement grups de 3–4 persones el més paritaris possible).  

» Cada grup analitza els conjunts de dades del seu tema, fixant-se en el títol del conjunt de dades,                  
però també en els seus continguts (les columnes) i tria 5 «matèries» que els semblaria               
interessant d’investigar (l’atur, el preu de l’habitatge, l’arbrat, etc.) 

» Per a cada «matèria» han de tenir identificats els conjunts de dades que podrien fer servir.  
» D’aquesta manera, tindreu un llista de «matèries» interessants dels grans temes del Portal.  

 
Alguns consells:  

» Per inspeccionar els sets de dades us aconsellem que feu servir el menú de temes de l’esquerra,                 
així podreu inspeccionar els conjunts de dades per seccions. Abans de fer la cerca, llegiu les                
preguntes que haureu de respondre a les següents taules. 

» Important! Abans de seleccionar un tema recordeu filtrar per fomat “csv”, tots els sets de dades                
amb els que treballeu hauran de tenir aquest format. 

 
Alternativament, es pot demanar a l’alumnat que dissenyi enquestes per copsar els neguits del seu               
entorn més proper (amics, familiars) en relació al seu barri, districte o al conjunt de la ciutat. El resultat de                    
les enquestes pot servir per definir «temàtiques» a partir de les quals es poden cercar conjunt de dades                  
que ens podrien ajudar a analitzar aquestes problemàtiques identificades.  

03.02. Periodistes 

Per començar a abordar l’anàlisi de les dades des d’una perspectiva periodística.  
 
L’activitat se centra en les 6 preguntes clàssiques del periodisme. Pot ajudar-los la lectura de l’article Les                 
6 preguntes al periodisme de dades de la Karma Peiró. 
 

» Es poden distribuir les «matèries» a l’alumnat perquè les responguin individualment o per             
parelles o bé es pot demanar que cada grup respongui les preguntes de les «matèries» que han                 
triat.  

» Han de formular preguntes, per a cada «temàtica» que comencin amb: Què...? Qui…? On…?              
Quan…? Per què…? Com…? 

 
Exemple de preguntes que es poden formular sobre la «matèria» La contaminació a Catalunya: 
 

» Què vol dir tenir un problema de contaminació? 
» Qui n’és responsable / Qui la pateix?  
» On es pateix més la contaminació? On han arreglat el problema? 
» Quan es pateix més la contaminació? Quina evolució hi ha hagut en els darrers anys? 
» Per què varien els nivells de contaminació? Per què poden suposar un problema?  
» Com es pot reduir / augmentar la contaminació? Com es regula la contaminació?  
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https://www.karmapeiro.com/2012/07/24/les-6-preguntes-al-periodisme-de-dades-datajournalism-cabralens-media140cat/
https://www.karmapeiro.com/2012/07/24/les-6-preguntes-al-periodisme-de-dades-datajournalism-cabralens-media140cat/


 
 

 
 
 
 
A més a més, l’alumnat pot provar de respondre les següents preguntes sobre cada «matèria»: 

» Creieu que hi ha alguna problemàtica o aspecte interessant a la ciutat relacionat amb aquestes               
dades? 

» Quins indicadors ens poden ajudar a explicar el tema que hem escollit? 
» Hi ha algun altre set de dades que pugui estar relacionat amb el que hem escollit? Quins                 

(llisteu-los)? 
» Per què considereu important explicar aquestes dades? 

03.03. Les altres mirades 

Per establir connexions entre diferents conjunts de dades de diferents temes.  
 

» Cada grup presenta les seves «matèries» a la resta de grups.  
» La resta de grups (hagin analitzat el mateix tema o no), aporten idees sobre altres conjunts de                 

dades que han consultat i que es podrien relacionar amb la «matèria» presentada. Així, per               
exemple, si un grup presenta com a «matèria» l’atur, un altre grup pot proposar de relacionar-lo                
amb el nivell d’estudis o amb la quantitat de parades de transport públic de cada barri.  

03.04. L’hora de decidir 

Per triar la temàtica sobre la qual treballaran.  
 
Existeixen diferents possibilitats per triar-la. Algunes propostes serien:  

» Realitzar enquestes al seu entorn més proper sobre quina de les «matèries» troba més              
interessant.  

» Per votacions dins de cada grup.  
» Per votacions de tot el grup classe. En aquest cas es pot decidir una única «matèria» que tothom                  

estudiarà o diferents «matèries» que es distribuiran pels grups.  
 
Si es tria l’opció de les votacions, es pot deixar temps perquè cada grup investigui per la xarxa l'interès                   
de la «matèria», la seva repercussió social, etc.  
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