
 

 

#TJformació 

Mostrar dades de forma atractiva és possible! 

DATA: 15 i 17 de març 

HORARI: 10 a 13 h 

DURADA: 6 h  

BLOC: formació complementària 

FORMACIÓ PRESENCIAL: Torre Jussana 
(Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30) 

PERSONES DESTINATÀRIES: membres de les 
juntes directives, equip tècnic i responsables 
comunicació 

METODOLOGIA: curs teòric - pràctic 

Inscripcions a: 
tjussana.cat/serveis/formacio 

Professorat 

Eli Vivas 
 

Periodista de dades, experta 
en visualització. 

Cofundadora de Storydata, 
agència especialitzada en 

periodisme de dades i 
visualització. Experiència en 
l’àmbit públic i privat en la 

visualització de dades. 
 

* Aquesta formació és gratuïta per a les associacions però suposa un cost total de 400€. Per tal de fer una gestió eficient dels recursos públics 

recomanem corresponsabilitat a totes les persones que s’hi inscriguin i que, per tant, assignada una plaça de la formació. 

OBJECTIUS 
• Aprendre els fonaments de la visualització de dades des de la seva codificació 

visual, la forma i funció, el color i l'animació. 

• Conèixer eines útils en la visualització de dades, treballant activament en l'ús 
d'eines online que compleixen els següents requisits: fàcil procés 
d'aprenentatge, àmplies opcions de visualització, personalització gràfica, 
integració web, mòbil i en formats físics. 

• Iniciar la creació de gràfics i mapes a partir de les dades investigades i 
visualitzades. 

CONTINGUTS 
1. Fonaments de la visualització de dades 

• Què és la visualització de dades? Diferències amb infografies. Exemples. 

• Procés de dades. Tipus de dades. Anàlisi. 

• Codificació visual. L'ús del color: millors pràctiques, eines.  

• Elements bàsics d'un gràfic. 

• Eines online open source 
2. Eines infogràfiques bàsiques 

• Infogram. 

• Exemples d'infografies qualitatives i diferents aplicacions. 

• Dashboard i conceptes de disseny.  

• Disposició dels elements, línia gràfica. 

• Pictogrames per a no dissenyadors. 

• Pràctica d’Infogram 

• Panell principal i la creació d'un nou projecte. 

• Obtenint les dades. 

• Creació d'una visualització. Exploració de l'eina. 

• Com desar, descarregar i publicar el projecte. 
3. Exercici pràctic 


