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Titulació Tipus Curs Semestre
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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Coneixements previs d'informàtica per a usuari.

Objectius

Aprendre a transformar les dades en infografies amb dissenys poderosos capaços de parlar per si
mateixos.
Definir què és la visualització de dades, quin és el seu principal objectiu i quins són els seus elements
principals.
Veure les diferents eines disponibles,  i .offline online

Competències

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a lelaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la
comunicació interactiva.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Diferenciar allò substancial dallò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la teoria i la tècnica de la infografia i la
visualització de dades.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.

Reconèixer les normes i les estètiques comunicatives de la visualització de dades.
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5.  Reconèixer les normes i les estètiques comunicatives de la visualització de dades.

Continguts

Tema 1: Conceptes Disseny i Composició Visual

Tema 2:Principis d'animació aplicats a les infografies animades

Tema 3:Infografies

Tema 4:Visualització de dades

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació  de
l'assignatura.

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats:

a) Classes magistrals. Teoria que servirà per poder realitzar els diferents exercicis.

b) Pràctiques laboratori. Aprendre diferent programari per a realitzar els exercicis. L'objectiu és que l'alumne
realitzi les diferents pràctiques.

c) Seminaris: eines TIC. La reflexió pràctica sobre les eines utilitzades.

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es
produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Pràctiques de laboratori 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5

Seminaris: eines TIC 9 0,36 3, 5

Tipus: Supervisades

Tutories de seguiment 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

El·laboració de treballs 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5

Estudi i cerca de dades 35 1,4 1, 2, 3

Avaluació

Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La prova teòrica serà escrita. Les
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Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La prova teòrica serà escrita. Les
activitats avaluatives són:

Activitat a) Pràctiques de laboratori (50% de la nota final).
Activitat b) Prova de coneixements teòrics (15% de la nota final).
Activitat c) Lliurament de treballs (30% de la nota final).
Activitat d) Participació a les tutories de seguiment (5% de la nota final).

Per superar l'assignatura s'han de lliurar totes les activitats de l'activitat a i de l'activitat c, les quals han de tenir
una nota mínima de 4 per poder fer la nota mitjana de l'assignatura.

Les activitats a, b i c que estiguin suspesses (entre un 0-4,99) es poden recuperar. El docent indicarà en
funció de cada cas el procès de recuperació.

L'activitat d per la seva pròpia naturalesa no és recuperable.

La nota final obtinguda en el cas de les recuperacions serà ponderada a partir de la nota inicial que s'ha
recuperat.

L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. L'absència no justificada de l'alumnat en aquestes
sessions comportaun 0 a la nota d'aquesta activitat.

Plagi: L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lliurament de Treballs 30% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5

Prova teoria 15% 2 0,08 2, 5

Pràctiques de laboratori 50% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5

Tutories de seguiment 5% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Alberto Cairo. (2008). . Alamut.Infografía 2.0: Visualización interactiva de información en prensa
Alberto Cairo. (2011). : infografía i visualización de la información. Alamut.El arte funcional
Fenwick, Berengueres i Sandell. (2020). . Bárbara Covarrubias.Visualización de Datos & Storytelling
Shaoqiang Wang. (2017). . Promopress.Infografía: Diseño y visualización de la información
Valentina D'Efilippo i James Ball. (2018). .La historia infográfica del mundo

Programari

Pel correcte seguiment de l'assignatura utilitzarem el següent programari disponible a la Facultat:

Affinity: Photo, Publisher i Designer
Davinci Resolve
Excel
Word

Powwerpoint
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Powwerpoint
Flourish
Tableau

Es podran fer servir progrmari particular i .online

4


