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Python, programació per a arxiver 
Número 

07/2020 

Àrea Recerca 

Subàrea Innovació digital 

Descripció  

Taller pràctic d'introducció a la programació en llenguatge python per a 
l'automatizació de processos arxivístics i l'explotació d'informació. Amb aquest 
curs es donarán les eines per a que l'estudiant descobreixi els avantatges de la 
programació en el seu treball diari d'arxiu 

Objectius 

• Aprendre que és un llenguatge de programació. 
• Aprendre els elements bàsics de la programació en Python. 
• Conèixer els paquets bàsics de Python per a la gestió de fitxers 

informàtics. 
• Conèixer conceptes bàsics per a l'explotació de continguts textuals de 

fitxers. 
• Introducció a l'automatització mitjançant mineria de dades i 

intel·ligència artificial. 
• * Elaboració d'un codi propi per a resolució d'una tasca d'arxiu.  

Programa 

El curs està estructurat en 5 sessions, 4 teòrica-pràctiques i 1 sessió per 
posar en comú i revisar els projectes proposats pels estudiants al llarg del 
curs per assentar els continguts apresos.   
  

1. Sessió 1: Introducció al llenguatge de programació Python. (Teòrica-
Pràctica) 

2. Sessió 2: Introducció als paquets bàsics per a la gestió fitxers. 
(Teòrica-Pràctica)  

3. Sessió 3: Explotació de continguts textuals amb python. (Teòrica-
Pràctica) 

4. Sessió 4: Introducció a l'automatització mitjançant mineria de dades. 
(Teòrica-Pràctica) 

5. Sessió 5: Posada en comú i revisió dels projectes proposats pels 
estudiants. 
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Currículum 

Enginyer Informàtic Superior per la UAB, Diploma d’Estudis Avançats en 
Intel·ligència Artificial en l’IIIA-CSIC i Doctor en Computer Science per la 
Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. 
Formo part del professorat dels estudis  d'Enginyeria Informàtica de la 
Universitat de Barcelona des del  2004 fins l'actualitat. També participo com 
a docent en el Master i en el Postgrau en Data Science i Big Data que fa la 
Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. També he 
participat com a col·laborador docent de la UOC i d'ESADE. Les meves línies 
de recerca sempre han anat lligades amb la intel·ligència artificial i 
l’aprenentatge automàtic. Formo part del grup de recerca consolidat Grup 
de Visió i Aprenentatge Computacional - Vision and Computational Learning 
(VCL) i he participat en diversos  projectes d’R+D+I finançats en 
convocatòries competitives d’entitats públiques  i privades.  

Informació del curs  

Durada 10 hores De 16h a 18h 

Data 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 17/04 2 hores cada sessió 

Participants  
(màxims) 

20  

Preu 75 €  100 € (no soci) 

Lloc Escola Espai. C/Entença 182 08029 - Barcelona. 

Dates d’inscripció Fins el 11/03 

 


