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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 desenvoluparà en castellà. Alguna part es pot fer en català o en anglès.

Prerequisits

L'assignatura no té requisits obligatoris, però es recomana la superació prèvia de les següents assignatures
de l'grau:

Sistemes d'informació

Emmagatzematge i recuperació d'informació

Serveis Web Avançats

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és introduir els i les estudiants en els conceptes bàsics i en les pràctiques
principals del Big Data.

Així mateix, el curs té els següents objectius específics:

1. Desenvolupar un coneixement propedèutic per al desenvolupament posterior d'aplicacions de Business
Intelligence: el desenvolupament de solucions de big data per a la intel·ligència de negoci i la seva influència
en la presa de decisions.

2. Introduir els conceptes de fonts i tipus de dades (estructura, classificació, integració i qualitat).

3. Promoure l'exploració de les peticions i el treball amb fonts d'Open data.

4. Realitzar les primeres aproximacions a l'anàlisi de bases de dades en entorns d'eines de treball amb fulls de
càlcul i altres eines pràctiques.

Competències
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Competències

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a lelaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
Reconèixer i planificar la infraestructura tecnològica necessària per a la creació, lemmagatzematge,
lanàlisi i la distribució de productes multimèdia interactius i de linternet social.

Resultats d'aprenentatge

Compartir les experiències en grup com a forma d'aprenentatge per treballar posteriorment en grups
multidisciplinaris.
Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Descriure la infraestructura necessària per a l'emmagatzemament del big data.
Diferenciar allò substancial dallò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
Diferenciar les varietats de tipus d'arquitectures existents per treballar amb big data.
Explicar la infraestructura necessària per al tractament del big data.
Explicar les característiques de la infraestructura necessària per a la recuperació del big data.
Planificar i executar projectes acadèmics en l'àmbit del big data.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Solucionar problemes bàsics del big data.

Continguts

Unitat 1. El Big Data: Introducció a l'assignatura. Concepte del Big Data, els seus processos i les seves
característiques.

Unitat 2. Fonts, captura i emmagatzematge de dades: Presentació de fonts de dades (principalment fonts
obertes), dels processos d'accés i sol·licituds d'informació pública i lleis de transparència. Processos de
recerca, descàrrega i emmagatzematge de diferents tipus de dades (formats).

Unitat 3. Processament i anàlisi de dades: Ús d'eines i funcions de neteja i anàlisi de dades per a la presa de
decisions.

Unitat 4. Visualització de dades: Presentació d'eines de visualització de dades per a la presentació d'informes
orientats a la presa de decisió.

Unitat 5. Cartografia amb dades: Presentació de diferents eines i possibilitats de representació cartogràfica de
la informació.

(*) 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
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L'estructura de l'assignatura, en la qual es realitzen diferents activitats pràctiques, busca la interiorització de
competències relacionades amb l'ús del Big Data (recerca, extracció, anàlisi i publicació de dades per a la
presa de decisions). La seva metodologia és completament pràctica. A través de les activitats de laboratori, de
tallers i de la realització de la feina final de curs, s'avalua tant el component teòric de l'assignatura, com
l'aplicació pràctica dels continguts estudiats.

L'avaluació continuada de l'assignatura, en la qual es realitzen pràctiques puntuals i contínues de curta
durada, permet realitzar un seguiment 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 d'Introducció al Big Data contempla tres tipus o categories d'activitats formatives avaluables:

Pràctiques de laboratori: treballs individuals o en equip en els quals es realitzen activitats pràctiques amb un
entregable 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.

Seminaris: treballs individuals o en equip en què es realitzen activitats pràctiques més extenses i amb
entregables oberts a la creativitat dels estudiants. No hi ha temps limitats a l'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.

Treball final de curs: exercici pràctic d'avaluació grupal en el qual els estudiants han de resoldre, durant el
desenvolupament del curs, un problema d'aplicació pràctica vinculat al Big Data. Els estudiants han de
plantejar el problema i realitzar els quatre processos per brindar una proposta de solució basada en grans
quantitats de dades: recerca, extracció, anàlisi i publicació de l'informe de dades que inclogui una proposta de
decisió basada en la informació recol·lectada i analitzada.

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

Pràctiques de laboratori 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Sessions teòriques 15 0,6 1, 2, 4, 5

Tipus: Supervisades

Seminaris 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Tutories 10 0,4

Tipus: Autònomes

Treball autònom: realització de lectures, preparació de treballs i pràctiques i
estudi personalcurs

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Avaluació
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Les activitats d'avaluació són:

Activitat A: , que tenen un pes del 40% sobre la qualificació finalPràctiques de laboratori

Activitat B: , que tenen un pes del 30% sobre la qualificació finalPràctiques d'aula

Activitat C: , que té un pes del 30% sobre la qualificació finalEntrega de treballs

Per poder aprovar l'assignatura, cal treure una nota mínima aprovatòria (5,0) en cadascuna de les activitats.

RECUPERACIÓ: En les tres últimes setmanes del 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
del total de les pràctiques del curs (activitats A, B i C) i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5 (i
menor que 5) en totes les activitats d'avaluació.

D'acord amb els criteris assenyalats anteriorment, si un estudiant no realitza, al menys, el 66% de les
pràctiques de les activitats d'evaluació 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

Entrega de treballs 30% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pràctiques d'aula 30% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pràctiques de laboratori 40% 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 de captura, tractament i anàlisi d'informació en diferents formats.

En concret, es requereixen de les següents eines:

Programari d'edició de textos: Word o similar
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Programari d'edició de textos: Word o similar

Programari d'anàlisi de dades: Excel o similar

Programari de visualització de dades: Infogram - Datawrapper - CARTO - Gephi

Com l'assignatura pot realitzar 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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