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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

      Conèixer en profunditat els conceptes de govern obert, transparència, rendició de comptes, accés a la
informació.

           Analitzar els requisits jurídics i legals d'accés a la informació, govern obert i protecció de dades.
       Ser coneixedor de tot l'ecosistema de sistemes d'informació i tecnologies implicades.

      Aprendre el procés d'accés a la informació i rendició de comptes.
        Tenir la capacitat per dur a terme un projecte de transparència, accés a la informació i rendició de

   comptes en qualsevol entitat o organització.
       Conèixer els estàndards de referència en la transparència i els organismes internacionals existents.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de
projectes i la seva avaluació.
Desenvolupar i aplicar polítiques d'informació i dels seus subsistemes (gestió documental, web, etc.).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la
multiculturalitat.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Caracteritzar els entorns organitzatius, polítics i socials per a la definició de models i polítiques
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Caracteritzar els entorns organitzatius, polítics i socials per a la definició de models i polítiques
d'informació.
Conèixer el concepte de govern obert i els models daplicació a escala internacional.
Conèixer els entorns legals i jurídics relacionats amb laccés a la informació i la protecció de dades.
Conèixer els organismes internacionals dauditoria i control dels índexs de transparència i els
estàndards de referència que utilitzen.
Conèixer i aplicar els principis deontològics al desenvolupament de projectes de transparència, accés a
la informació i retimentde comptes.
Conèixer les bases per a la definició de models i polítiques d'informació.
Elaborar projectes de transparència, accés a la informació i rendició de comptes.
Identificar els canvis organitzatius, polítics i socials dels entorns en què s'apliquen models i polítiques
d'informació.
Identificar les demandes socials en relació a la transparència i accés a la informació.
Utilitzar instruments de planificació i control de la gestió.

Continguts

1. El concepte de Govern obert
1.1. Una visió del govern obert des del e-government
1.2. Idees bàsiques que assumeix el govern obert
1.3. Principis i valors. Definicions.
1.4. Què no és govern obert?
2. L'ús de les TICs a les administracions públiques
2.1. Introducció
2.2. Evolució de l'administració electrònica
2.3. Introducció a l'Open Data. Què s'entén per Open Data?
2.4. La regulació de la reutilització de la informació del sector públic.
2.5. L'Open Data i la Transparència. La rellevància dels continguts i la importància dels formats.
2.6. Reutilització a Espanya i al món.
3. La transparència
3.1. Concepte de transparència i bon govern
3.2. Tipus de Transparència.
3.3. La importància de la transparència
4. Catàleg d'Eines
4.1. Presentació d'eines
4.2. Sis casos d'eines a Amèrica
4.3. Tres casos d'eines a Espanya
5. Publicitat activa i passiva.
5.1. Dret d'accés a la informació pública
5.2. impugnacions
6. Legislacions. Lleis de transparència a Espanya, Amèrica i Europa
6.1 Revisió de diferents lleis de transparència.

Metodologia

El curs es desenvolupa mitjançat tres tipus d'activitats:

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats i exercicis 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades
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Debats a través del fòrum general del mòdul 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Assistència a les classes virtuals 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Aquest és el model d'avaluació:

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació en activitats online 15 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treballs pràctics I 45 29 1,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treballs pràctics II 40 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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