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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.

Altres indicacions sobre les llengües

La docència és castellà. Alguna part es pot fer en català o en anglès.

Prerequisits

L'assignatura es troba en l'àrea de teoria i pràctica de l'periodisme i acompanya l'assignatura de Fonts,
Tècniques i Organització de l'Treball Periodístic. Per això exigeix que l'estudiant domine la gestió avançada de
les fonts d'informació. Així mateix, l'estudiantat ha de conèixer els principis bàsics de l'escriptura periodística i
els gèneres periodistics en diferents formats, així com saber utilitzar diferents eines per a la producció
periodística en l'àmbit digital.

Objectius

L'assignatura de periodisme de dades es plantea l'objectiu general de desenvolupar en l'alumnat criteris i
habilitats per al món del periodisme de dades a partir de la comprensió i execució de processos vinculats amb
la cerca, extracció, l'anàlisi i la visualització de dades.

La assignatura, que realitza una énfasis en la informació oberta, introdueix diferents mètodes d'anàlisi i
tractament de dades que poden aplicar-se a pràctiques cotidianes del periodisme com al desenvolupament
d'històries, la interpretació d'una base de dades, la contextualització de la informació i la presentació
interactiva dels gèneres informatius.

Tanmateix, el curs planteja els següents objectius específics:

1. Realitzar una aproximació als conceptes de Big Data, Open Data i Periodisme de Dades com tendències i
realitats en la generació de la informació i com un camí per a la generació de valor afegit als processos
comunicatius.

2. Capacitar als estudiants en la gestió d'aplicacions de recol·lecció transformació, anàlisi, interpretació i
presentació de dades.

3. Otorgar als estudiants eines pràctiques per interpretar bases de dades a partir d'informació estructurada.

4. Orientar les habilitats dels participants cap a la gestió i exploració de bases de dades i informació dins de
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4. Orientar les habilitats dels participants cap a la gestió i exploració de bases de dades i informació dins de
canals de dades oberts, així com a partir de construccions propies de bases de dades.

5. Fomentar en els i les estudiants l'ús d'eines de cerca, recol·lecció, anàlisi i visualització de dades, sota
tècniques empleades pels mitjans de comunicació en l'actualitat.

Competències

Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar
tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i
documentals.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

Adequar la presentació de les notícies a les necessitats establertes per l'espai redaccional.
Buscar fonts informatives, seleccionar-les i aplicar-hi criteris de valoració crítica.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Comentar i editar correctament textos o altres produccions mediàtiques relacionades amb la
periodística.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Descriure el funcionament dels consells de redacció.
Elaborar notícies, cròniques i reportatges amb els seus respectius subgèneres.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en valorar processos informatius.
Tractar els fets informatius en el gènere periodístic més adequat.

Continguts

Unitat 1. La societat de les dades: Introducció a l'assignatura en la que es contextualitza la societat digital i es
presenta l'univers econòmic i polític de la societat datificada.

Unitat 2. El Periodisme de Dades: Presentació del concepte, de la història i de la fonamentació del periodisme
de dades en les redaccions contemporànies. Al mateix temps, s'aproxima a l'estudiant als processos i rols que
intervindran en un projecte de periodisme de dades, així com als nous generadors periodístics associats a les
dades.

Unitat 3. Fonts i captura de dades: Presentació de fonts obertes de dades, dels processos d'accés i sol·licituds
d'informació pública i lleis de transparència. Inici del procés de cerca, descàrrega i emmagatzematge de
diferents tipus de dades (formats).

Unitat 4. Processament i anàlisi de dades: Control d'eines i funcions de limpieza i anàlisi de dades per trobar
històries periòdiques en la informació.

Unitat 5. Narrar amb dades: Construcció del guió d'una història periodística a partir de les dades. Què mostra,
com mostrar-lo i amb quins recursos i eines?
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Unitat 6. Visualització de dades: Presentació d'eines de visualització de dades per a les històries
periodístiques a partir de diferents representacions i possibilitats d'interacció.

Unitat 7. Cartografia amb dades: Presentació de diferents eines i possibilitats de representació cartogràfica de
la informació per a històries periòdiques basades en dades.

(*) El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. 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.

El contingut d'aquesta assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

L'estructura de l'assignatura, en la qual es realitzen diferents activitats pràctiques, busca la interiorització de
competències relacionades amb els quatre processos involucrats en el periodisme de dades (recerca,
extracció, anàlisi i publicació de dades) i, al mateix temps, pretén generar una autoconsciència crítica en els
estudiants sobre la societat datificada. La seva metodologia és completament pràctica. A través de les
activitats de laboratori, de tallers i de la realització de l'avaluació final, s'avalua tant el component teòric de
l'assignatura, com l'aplicació pràctica dels continguts estudiats. Així, es pretén avaluar la progressió de
l'aprenentatge a partir d'un conjunt de diferents activitats pràctiques sota el concepte de l'aprendre fent.

L'avaluació continuada de l'assignatura, en la qual es realitzen pràctiques puntuals i contínues de curta
durada, permet realitzar un seguiment molt precís sobre l'aprenentatge i la progressió de l'estudiant. Així
mateix, es treballa de forma progressiva sobre l'adquisició dels coneixements que, pas a pas, són involucrats
en les pràctiques següents.

L'assignatura de Periodisme de Dades contempla tres tipus o categories d'activitats formatives:

Pràctiques de laboratori: treballs individuals o en equip en els quals es realitzen activitats pràctiques amb un
lliurable puntual amb temps límit. Els estudiants han d'aplicar els coneixements, distribuir el temps i preparar
els lliuraments dins de l'aula i en les hores destinades a la pràctica sota la guia de professor.

Tallers: treballs individuals o en equip en què es realitzen activitats pràctiques més extenses i amb lliurables
oberts a la creativitat dels estudiants. No hi ha temps limitats al'aula, però sí dates límits de lliurament. Els
estudiants han d'aplicar els coneixements, distribuir el temps i preparar els lliuraments iniciant el seu treball
dins de l'aula, però continuant-sota la modalitat d'activitats supervisades per l'equip docent.

Avaluació final: exercici pràctic d'avaluació individual en què els estudiants han de resoldre, en un temps
limitat, les quatre fases de l'procés de periodisme de dades: recerca, extracció, anàlisi i publicació de dades, i
lliurar un producte acabat per a ser avaluat.

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

Sessions teòriques 15 0,6 3, 4, 5, 7, 8

Tipus: Supervisades
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Pràctiques de laboratori 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tallers pràctics 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Treball autònom: realització de lectures i seguiment de tutorials 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Les activitats d'avaluació són:

Activitat A: , que tenen un pes del 35% sobre la qualificació finalPràctiques de laboratori

Activitat B: , que tenen un pes del 50% sobre la qualificació finalTallers pràctics

Activitat C: , que té un pes del 15% sobre la qualificació finalPràctica final

Per poder aprovar l'assignatura, cal treure una nota mínima de aprovatòria (5,0) a les activitats A i B.

RECUPERACIÓ: En les tres últimes setmanes de el curs els estudiants que no hagin superat l'assignatura
podran presentar-se a una prova de síntesi de reavaluació que consistirà en un test teòric i en un exercici
pràctic. La condició obligatòria per poder optar a la recuperació de l'assignatura és haver fet, com a mínim, 2/3
de l'total de les pràctiques de el curs (activitats A i B) i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5 (i
menor que 5) en les activitats d'avaluació A i B.

D'acord amb els criteris assenyalats anteriorment, si un estudiant no realitza, al menys, el 66% de les
pràctiques de les activitats A i B es considerarà com no avaluable d'aquesta assignatura.

PLAGI:

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctica final 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Pràctiques de laboratori 35% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tallers pràctics 50% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Programari

A l'tractar-se d'una assignatura completament pràctica el programari requerit és l'habitual per a la realització
de les tasques periodístiques de producció de continguts en diferents formats.

En concret, es requereixen de les següents eines:

Programari d'edició audiovisual: DaVinci Resolve

Programari d'edició d'àudio: Audacity

Programari d'edició de textos: Word o similar

Programari d'edició d'imatges: Canva

Programari d'anàlisi de dades: Excel o similar

Programari de visualització de dades: Infogram - Datawrapper - CARTO

Programari d'edició multimèdia: Wordpress - Blogger - Wix

La Facultat disposa, així mateix, de càmeres i altres equips per a la correcta realització de les pràctiques
periodístiques.

Com que l'assignatura realitzarà algunes sessions virtuals, els estudiants han de tenir accés també a un
ordinador amb càmera i micròfon i connexió a internet per poder participar de les sessions on-line.
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