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Modelització i anàlisi de la informació geogràfica 
 

Objectius 
La finalitat de l’ensenyament dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) és assolir uns 

coneixements sòlids basats en els fonaments metodològics. Aquesta assignatura és una 

introducció al domini dels SIG i a nivell general de la informació geogràfica. No es pretén 

entrenar en un programa específic sinó la comprensió d’aspectes fonamentals relatius a 

com tractar i analitzar les dades localitzades sobre el territori. En finalitzar aquesta 

assignatura cal saber aplicar les aptituds assolides, a través de la consolidació dels 

aspectes tant teòrics com pràctics desenvolupats, a les necessitats d’aplicació plantejades 

des d’altres assignatures. Això implica saber no només saber com utilitzar els SIG, sinó 

comprendre què es fa en utilitzar-los i per què s’utilitzen.  

 

Amb aquest objectiu es planteja una doble finalitat associada al contingut teòrico-pràctic 

de l’assignatura. Per un costat, el context conceptual que gira al voltant dels SIG, i, per 

l’altre, el conjunt d’habilitats que requereixen l’ús dels SIG. A nivell general es pretén que 

se sàpiga i comprengui què són els SIG, per a què serveixen, com funcionen i quan han 

de ser utilitzats. 

 

A nivell conceptual es formulen els següents objectius: 

- comprendre la naturalesa dels sistemes d’informació geogràfica (definició i 

característiques); 

- conèixer i comprendre les dues estructures de dades utilitzades per modelitzar 

la realitat (estructures de dades vectorials y ràster); 

- conèixer i comprendre com s’introdueix, estructura i emmagatzema la 

informació geogràfica; 

- conèixer i comprendre les principals funcions de manipulació i anàlisi dels SIG 

portades a terme per a resoldre diferents interrogants; 

- conèixer les principals fonts de dades dels SIG; 

- conèixer les principals aplicacions dels SIG. 

 

En el segon cas, l’adquisició d’habilitats per poder utilitzar un SIG, no pretén mostrar la 

tècnica per la tècnica, sinó conscienciar als alumnes del què es pot fer, com fer-ho i en 

què aplicar-ho. Els objectius podem concretar-los de la següent forma: 
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- entendre i saber aprofitar els sistemes d’informació com a instrument per a 

obtenir respostes a determinats tipus de preguntes; 

- saber quins tipus d’operacions són adequades en cada cas per a resoldre 

determinades necessitats; 

- adquirir experiència pràctica en la resolució de problemes característics de la 

disciplina. 

A partir dels objectius definits anteriorment es pretén que hi hagi una interacció 

continuada entre teoria i pràctica. 

 

Temari de l’assignatura 
 
1. Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica.  

1.1. Definició 
1.2. Consultes per localització i per atributs.  
1.3. Funcionalitats bàsiques.  

 
2. La informació geogràfica 
 

2.1. Informació sobre el territori i sobre fenòmens localitzats en el territori 
2.2. Entitats geogràfiques i no geogràfiques  
2.3. Naturalesa de la informació geogràfica 
 

3. La georeferenciació 
 

3.1. La localització com a factor de relació 
3.2. Els mètodes bàsics de georeferenciació 
3.3. Principals sistemes de referència 

 
4. Models de dades en un SIG 
 

4.1. El mapa com a model de la realitat 
4.2. El model ràster 
4.3. El model vectorial 
4.4. Tipus i fonts d’informació. Disponibilitat d’informació geogràfica digital 
4.5. Entrada de dades. Digitalització i estructuració topològica de dades vectorials 

 
5. Funcions de manipulació i anàlisi 

5.1. Reclassificació i agregació espacial 
5.2. Superposició de capes.  
5.3. Anàlisi de proximitat 
5.4. Anàlisi del terreny 
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