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Nom de l’assignatura

ANÀLISI ESPACIAL I MODELS

Codi

28172

Estudis

GEOGRAFIA

Curs i període en el que
s’imparteix

Tercer curs, assignatura anual

Crèdits i Crèdits ECTS

12 crèdits i 10 crèdits ECTS

Caràcter de l’assignatura

Obligatori

Requisits exigits per a cursar
l’assignatura

No n’hi ha

Llengua en què s’imparteix

Català
Nom del professor: Antoni F. Tulla i Ana Vera
Despatx: B7- 1076 i B7-1128
Correu electrònic: antoni.tulla@uab.es i ana.vera@uab.es
Horari tutories: dj 10:30-12:00 i 16:00-17:30

Professorat de l’assignatura

Objectius
Aplicació 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 estadístics.
Aplicar tests d’estadística bàsica i d’anàlisi multivariant.
Ús de la informació geogràfica a diverses escales, realitzant la interpretació dels resultats.
Desenvolupar les capacitats de treball autònom i de treball en equip.
Continguts
I.
Introducció a la modelística i al mètode científic
II.
Teoria de xarxes
III.
Models d’Interacció
IV.
Models d’Assignació
V.
Programació Lineal i Mètode Simplex
VI.
Models de Transport
VII. Models de Localització-Assignació (L-A)
VIII. Estadística Bàsica aplicada a la Geografia
IX.
Anàlisi Multivariant aplicada a la Geografia
Metodologia docent
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
- Exposicions orals del professor.
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula).
- Realització d’exercicis a l’aula i al laboratori d’informàtica basats en estadístiques, casos reals, etc.
- Treball d’investigació en petit grup, relacionat amb el temari de classe.
- Discussió tutoritzada de les lectures, del treball i els exercicis pràctics.
- Presentació oral d’un dels treballs.
Pràctiques
L’activitat pràctica en aquesta assignatura s’estructura en tres eixos:
1. Pràctiques guiades i tutoritzades en cadascun dels temes:
- comentari de textos,
- comprovació de coneixements teòrics i metodològics,
- resolució de problemes, i
- aplicació de tests estadístics.
2. Realització de treballs en grup:
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- Model d’interacció i teoria de xarxes.
- Model de Localització Assignació.
3. Presentació oral en grup:
- Presentació del treball multivariant d’Anàlisi Factorial.
Els exercicis i pràctiques s’intercalen en el desenvolupament de l’assignatura i es realitzaran dimarts o dijous i
divendres (quinzenalment) de 8:30 a 10:00.
Avaluació
Comprovar que s’ha assolit una metodologia d’anàlisi espacial en geografia. Conèixer les bases teòriques i les
tècniques de resolució dels problemes espacials. Saber adaptar els conceptes i tests estadístics més usuals per la
comprensió de l’anàlisi espacial.
Exàmens: L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant dos exàmens que constaran de preguntes
curtes referides a continguts concrets dels temes del programa.
Es valorarà:
- La pertinència de la resposta.
- L’assoliment d’un grau adequat de coneixement sobre el tema.
Pràctiques i exercicis: S’avaluarà cadascuna de les pràctiques i exercicis a partir dels informes presentats pels
estudiants.
Els criteris de valoració seran:
- La presentació formal.
- El càlcul correcte d’indicadors, quan aquest sigui l’objectiu de la pràctica.
- L’adequada realització d’una anàlisi estructurada sobre els resultats obtinguts.
- En el cas específic de l’anàlisi de textos, es valorarà especialment la capacitat per extreure i exposar la
informació més rellevant i connectar-la amb els continguts de la matèria.
Treball de grup: L’avaluació es basarà en tres treballs que haurà de lliurar cada grup:
c) Un primer treball sobre els Models d’Interacció i la Teoria de Xarxes
d) Un segon treball sobre els Models de Localització-Assignació
e) Una presentació oral del treball d’estadística multivariant: Anàlisi Factorial
Es valorarà:
- La capacitat d’organització i planificació del treball en grup.
- La capacitat de buscar i sintetitzar informació diversa.
- La qualitat de l’estudi i les seves conclusions.
- La capacitat d’estructuració i exposició mitjançant un informe escrit.
- Els aspectes formals de presentació.
Qualificació:
d) Exàmens de continguts (40% de la nota final)
e) Treball de grup (45%)
f) Avaluació de pràctiques i exercicis (15%)
La nota final dels exàmens de continguts es farà a partir de la mitjana dels exàmens parcials, però només en el cas
de què la nota sigui superior a 4 en cadascú d’ells. En el cas de què sigui inferior s’haurà de tornar a repetir
l’examen d’aquella part. Per poder fer mitjana amb els altres treballs realitzats durant el curs és necessari aprovar
l’examen final (5). No es podrà aprovar l’assignatura si no es realitzen els treballs, si no es lliuren totes les
pràctiques i exercicis i els exàmens finals.
En la convocatòria de setembre es obligatori el lliurament de tots els treballs, pràctiques i exercicis, en cas de què
tan sols es presenti a l’examen no és possible aprovar l’assignatura.
Bibliografia i materials específics
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