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Prerequisits

Coneixements bàsics sobre sistemes d'informació i arxius.

Objectius

En aquest curs els/les estudiants adquiriran coneixements, mètodes i habilitats per proposar i desplegar
solucions innovadores a la gestió, ús i reutilització de les dades obertes (Open Data).
Per aconseguir aquests objectius s'utilitzarà una metodologia basada en sessions virtuals que permetran
als/les estudiants prendre contacte amb els conceptes fonamentals de l'assignatura, activitats d'elaboració
basada en casos d'ús habituals sobre els temes tractats i anàlisi/aplicació dels conceptes a problemes pràctics
plantejats.

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.
Demostrar capacitat de lideratge i iniciativa i generar propostes innovadores i competitives.
Dissenyar i administrar sistemes d'informació basats en Open Data i reutilització de la informació.
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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis deontològics al desenvolupament de projectes d'aplicació d'estàndards
internacionals i recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Aplicar sistemes de recuperació de la informació.
Caracteritzar els entorns organitzatius, polítics i socials per a la definició de models i polítiques
d'informació.
Conèixer els entorns legals i jurídics relacionats amb laccés a la informació i la protecció de dades.
Conèixer els entorns tecnològics de publicació de continguts.

Conèixer els requisits tècnics per reutilitzar la informació.
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Conèixer els requisits tècnics per reutilitzar la informació.
Dissenyar propostes innovadores en la reutilització de la informació.
Identificar el valor dels recursos dinformació i les oportunitats de negoci que sen deriven.
Identificar els canvis organitzatius, polítics i socials dels entorns en què s'apliquen models i polítiques
d'informació.
Reconèixer els estàndards internacionals i les recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Utilitzar instruments de planificació i control de la gestió.

Continguts

1. Introducció a les Dades Obertes (Open Data)

2. Anàlisi de la legislació referida a la reutilització de la informació

3. La documentació objecte d'explotació intensiva i l'índex de negoci

4. Big data i recuperació de la informació. El mercat de dades

5. La utilització de les eines de la web per a la publicació de continguts

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de classes virtuals interactives (on els/les estudiants
podran intervenir i discutir els conceptes presentats), participació en fòrums d'opinió i realització de treballs
individuals sobre diferents casos d'ús proposats pel professor. Per a aquests casos d'estudi el/la alumne/a
rebrà un enunciat que haurà d'analitzar/resoldre/implementar/desplegar la solució més adequada i lliurar, en
una data predeterminada, un informe sobre el treball realitzat. Finalment, es realitzarà una entrevista (virtual)
individual per verificar el grau de coneixements adquirits. Tota la interacció i comunicació amb els/les
estudiants es realitzarà a través de la plataforma del Campus Virtual de la UAB.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes virtuals 15 0,6 3, 4, 5, 6, 9, 10

Tipus: Supervisades

Informes de treballs realitzats 40 1,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Estudi i anàlisi de casos 65 2,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Avaluació

Recuperació: es podran recuperar les activitats relacionades amb els 'Informes de treballs realitzats'
(parcial/totalment) sempre i quan es tingui una qualificació mínima en mitjana de l'assignatura de 3,5. En
aquest cas s'habilitarà un període d'una setmana per els/les estudiants puguin recuperar les activitats no
lliurades o amb qualificació inferior a 5,0 amb l'objectiu de superar l'assignatura.

Plagi: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que es considerin apropiades, i d'acord amb les
normatives acadèmiques actuals, les irregularitats comeses per unestudiant que poden portar a una variació

de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una activitat
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de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una activitat
d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació
qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Classes virtuals 10 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Entrevista 30 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Informes de treballs realitzats 40 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Participació en los fòrums de discussió 20 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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