
INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA 
FORMACIÓ PEL REPTE VALLS OPEN DATA  

Eines i recursos gratuïts per reutilitzar les dades obertes.
 
2.4 Eines ofimàtiques per reutilitzar Dades Obertes.



Eines ofimàtiques (no programació) per 
reutilitzar Dades Obertes.



Algunes eines que cal conèixer

1. fulls de càlcul Libre Office, Open Office, Microsoft Office, 
Google Sheets

2. eina per netejar i treballar amb dades
 (http://openrefine.org )

3. eina per extreure dades de pdfs i altres usos 
(https://www.ilovepdf.com )

4. eina de disseny de mapes senzilla, 
(http://www.instamaps.cat  )

5. RAW, gràfics visuals on line i fàcil
(http://app.rawgraphs.io )

https://www.google.es/intl/es/sheets/about/
http://openrefine.org/
https://www.ilovepdf.com/
http://www.instamaps.cat
http://app.rawgraphs.io


Activitats proposades



Origen: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/...
Objectiu: descarregar l'arxiu, obrir amb Google Sheet i fer gràfica per 
veure diferencia d'aturats homes i dones

GOOGLE SHEET: full de càlcul

Activitat 1.1

Activitat individual. Temps: 10 minuts

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-atur-sexe


Origen: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/...
Objectiu: descarregar l'arxiu, filtrar per l'any 2020 i descarregar al nostre 
ordinador. Després obrir amb Google Sheet

GOOGLE SHEET: full de càlcul

Activitat 1.2

Activitat individual. Temps: 5 minuts

Tot correcte?

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Economia/Execuci-mensual-del-pressupost-de-la-Generalitat-d/ajns-4mi7


Origen: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/...
Objectiu: depurar i filtrar accidents en horari escolar

OPEN REFINE: una eina per 
netejar i treballar amb dades

Activitat 2.1

Activitat individual. Temps: 15 minuts

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/accidents-tipus-gu-bcn


Origen: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/...
Objectiu: obrir l'arxiu descarregat a l'activitat 1.2 i revisar les 
dades. 

OPEN REFINE: una eina per 
netejar i treballar amb dades

Activitat 2.2

Activitat grupal

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Economia/Execuci-mensual-del-pressupost-de-la-Generalitat-d/ajns-4mi7


Origen:https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/…   
Objectiu: convertir en excel el arxiu pdf

ILovePDF: eina per extreure 
dades de pdfs i altres usos 
https://www.ilovepdf.com

Activitat 3

Activitat individual. Temps: 10 minuts

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2018Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_18_A_V3.PDF
https://www.ilovepdf.com


Activitat 4 
Fem servir Instamaps 
per mapificar dades obertes
Instamaps permet accedir, tractar, 
estilitzar, posar en línia i compartir treballs 
en base a dades obertes.

http://www.instamaps.cat
Activitat individual.

Temps: 30 minuts.Origen: https://dadesobertes.valls.cat/ 
Objectiu: crear un mapa dels punts WiFi de Valls del 2022

http://www.instamaps.cat
https://dadesobertes.valls.cat/


Activitat 5
RAW: una eina online per treballar amb 
dades i fer gràfics

https://app.rawgraphs.io/ 
Activitat grupal.

Origen: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/...
Objectiu: carregar l'arxiu descarregat a l'activitat 1.1 en rawgraphs per 
veure visualitzacions

https://app.rawgraphs.io/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-atur-sexe


Amb tot el que hem vist,
visitem
http://keshif.me/demo/VisTools

Activitat final

Activitat grupal

http://keshif.me/demo/VisTools


Moltes gràcies!

@sgilcastro


