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Prerequisits

No hi ha prerequisits per a cursar aquesta assignatura.

Objectius

Anàlisi Espacial i Models s'imparteix el Tercer Curs del Grau de Geografia i Ordenació del Territori.

Els  són:objectius

Aplicar del mètode científic en la formalització, resolució i interpretació dels Models en Geografia.

Assolir els diferents nivells d'abstracció que proporcionen els models com a eina d'interpretació dels fenòmens
geogràfics i socials.

Plantejar i resoldre casos d'anàlisi espacial emprant els diversos tipus de models i anàlisi estadística.

Ús de la informació geogràfica a diverses escales, realitzant la interpretació dels resultats.

Desenvolupar les capacitats de treball autònom i de treball en equip.

Competències

Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, i mostrar el caràcter aplicat i experimental de la
formació geogràfica.
Analitzar i interpretar els problemes ambientals.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.
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Resultats d'aprenentatge

Explicar les relacions espacials, a diferents escales territorials a través, de les relacions entre
naturalesa i societat, en l'àmbit de la planificació territorial.
Interpretar els problemes ambientals per a la planificació territorial.
Planificar el territori per millorar-ne la gestió
Plantejar problemes relacionats amb l'ordenació dels recursos i del territori.
Redactar propostes innovadores

Continguts

BLOC 1. Introducció a la modelística i al mètode científic

Models: concepte i tipus. Els models de la Regió Nodal de P. Haggett.
El mètode científic. Deductiu i inductiu. L'escala en l'anàlisi geogràfica. Els enfocaments positivista i
normatiu.
Els supòsits teòrics, normatius, metodològics, tècnics i instrumentals dels models.

BLOC 2. Teoria de Xarxes

Les xarxes i els grafs topològics: conceptes i tècniques. Comparar les propietats de la connectivitat i
l'accessibilitat.
Models de connectivitat.
Models d'accessibilitat topològica.
Models d'accessibilitat no topològica.

BLOC 3. Models d'Interacció

Concepte d'Interacció. Variables i paràmetres. Tipus de models. La fricció de la distància.
La unitat espacial: àrea i centre. Eficiència de límits, moviment i empaquetament.
El model de gravetat sense restriccions.
Els models de gravetat amb restricció en origen i en restricció en destí.
El model de gravetat amb doble restricció: origen i destí.
El model de Potencial de Població. Cercle Únic (MCU) i Cercle Doble (MCD).
El model del Punt de Ruptura.

BLOC 4. Models d'Assignació

Models d'Assignació (1). Plantejament general dels models d'assignació.
Models d'Assignació (2). Resolució.

BLOC 5. Programació Lineal i Mètode Simplex

Programació Lineal (1). Introducció.
Programació Lineal (2). Mètode Gràfic.
Mètode Simplex (1).
Mètode Simplex (2).
Mètode Simplex (3). Sistema de resolució informàtica (programa LINDO).

BLOC 6. Models de Transport

Model de transport (1). Plantejament teòric.
Model de transport (2). Exemple de prototip.
Model de transport (3). Exemple de prototip amb LINDO.

BLOC 7. Model de Localització - Assignació (L - A) aplicat

Plantejament teòric de Models de L - A.
Desenvolupament del model L - A.

Resolució d'un cas pràctic L-A amb el software Phileas Fogg.
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3.  Resolució d'un cas pràctic L-A amb el software Phileas Fogg.

Metodologia

L'assignatura està estructurada a partir d'activitats dirigides, supervisades i autònomes on l'alumne aprendrà a
desenvolupar-se interactivament en els continguts de l'assignatura amb el suport del professorat, a diferents
nivells.

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

- Exposicions orals del professorat (en el cas del grup presencial).

- Lectura de llibres i articles (activitat individual de l'alumnat complementària al treball d'aula).

- Realització d'exercicis a l'aula i al laboratori d'informàtica basats en informació estadística, tant de situacions
teòriques com de casos reals.

- Treball d'investigació en petit grup, relacionat amb el temari de classe.

L'activitat  s'estructura en dos eixos:pràctica

1- Pràctiques guiades i tutoritzades en cadascun dels temes. Les activitats poden ser de diferents tipus com:
comentaris de textos, comprovació de coneixements metodològics i teòrics o resolució de problemes
(manualment i mitjançant programari específic).

2- Realització d'un treball en grup que combini la Teoria de Xarxes, els Models d'Interacció i els Models de
Localització-Assignació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes, pràctiques de laboratori d'informàtica i exàmens 47 1,88 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Supervisió de pràctiques i treball de curs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi personal, pràctiques i treball de curs 55 2,2 2, 3, 4, 5

Avaluació

AVALUACIÓ

Les activitats d'avaluació són les següents:

1 -  per a fer l'avaluació dels continguts. Consta de dos exàmens parcials amb unaExamen teòric i pràctic
durada d'una hora i mitja cadascun amb un pes del 50% de la nota.

Valoració de l'examen: De la part teòrica es valorarà la pertinença de la resposta, l'assoliment del grau de
coneixement sobre el tema. I, de la part pràctica es valorarà per separat el plantejament, la resolució i la
interpretació dels resultats, així com la realització correcta dels càlculs. Per a aprovar l'examen s'ha de tenir un
5 a cada part de l'examen.
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2 - La  es realitzarà en grup, les activitats s'anirà lliurant durant el semestre:part pràctica,

2.1 - Pràctiques avaluatives amb un pes del 15% de la nota.

2.2 - Treball de curs amb un pes del 35% de la nota.

Valoració de les pràctiques: Els aspectes formals, el càlcul correcte dels indicadors (sempre i quan aquest
sigui l'objectiu de la pràctica), l'adequada realització d'una anàlisi estructurada sobre els resultats obtinguts, la
interpretació dels resultats, en el cas específic dels anàlisis dels textos es valorarà especialment la capacitat
per extreure i exposar la informació més rellevant i relacionar-la amb els contingutsde la matèria.

Valoració del treball de curs: Els aspectes formals, el plantejament dels objectius, del problema i dels models
utilitzats per a una millora en la planificació dels serveis, la definició de les variables d'anàlisi, la resolució dels
resultats, la seva interpretació i conclusions.

L'avaluació continuada fa que sigui OBLIGATORI el lliurament de  les activitats d'aprenentatge per atotes
poder aprovar l'assignatura.

Les pràctiques lliurades amb posterioritat a la data fixada pel calendari tindràn una puntuació màxima de 5.

S'hauran d'haver presentat totes les pràctiques per a poder presentar-se a l'examen.

La  o  d'una pràctica és un 0. La reincidència de còpia tindrà com a conseqüènciacòpia total parcial
suspendre l'assignatura.

El lliurament del 70% de l'activitat de curs serà un . Aquelles persones que no arribin al 70% tindranSuspens
un .No Avaluable

REAVALUACIÓ

Tan sols es podran presentar a la reavaluació aquelles persones que hagin lliurat TOTES les evidències de la
part pràctica (pràctiques i treball de curs). La reavaluació és d'aquelles part de l'examen que estan suspeses.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric i pràctic 40% 3 0,12 1, 4

Pràctiques 20% 10 0,4 1, 2, 3

Treball de curs 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

S'implementarà amb noves referències sobre el tema en cas que sigui necessari.

Bibliografia bàsica

HAGGET, P.(1988). . Barcelona: Editorial Omega.Geografía. Una síntesis moderna

HAGGET, P.  (1976). . Barcelona: Gustavo Gili.et al. Análisis locacional en geografía

HAGGET, P.  (1977). et al. Locational analysis in human geography. Vol. I: Locational models. Vol. II:
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HARVEY, D. (1983). . Madrid: Alianza universidad.Teorías, leyes y modelos en geografía

HILLIER, S. I LIEBERMAN, G. (1994). . México DF:Introducción a la investigación de operaciones
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Estudios de Administración Local, col. Nuevo Urbanismo.

GAMIR, A.; RUIZ, M. i SEGUÍ, J.M. (1995). . Vilassar: Oikos-Tau.Prácticas de análisis espacial
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THOMAS, R.W. i HUGGET, R.J. (1980). . London: Harper &Modelling in geography. A mathematical approach
Row, Publishers.
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