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1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Anàlisi Espacial i Models

Codi

101623

Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix
Horari

3er.
(link a la pàgina web del centre o titulació)

Lloc on s’imparteix

Facultat de Filosofia i Lletres

Llengües

Català i anglès

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Antoni F. Tulla / Montserrat Pallarès Barberà / Ana Vera
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9 - 1100 / B9 - 1088 / B9 - 1098
93 581 1527
Antoni.Tulla@uab.cat Montserrat.Pallares@uab.cat
Ana.Vera@uab.cat

Horari d’atenció

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories

Antoni F. Tulla Pujol
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9 -1100
93 581 1527
Antoni.Tulla@uab.cat

Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Montserrat Pallarès Barberà
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9 -1088
93 581 1527
Montserrat.Pallares@uab.cat

Horari de tutories

Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories

Ana Vera Martin
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9 -1098
93 581 1527
Ana.Vera@uab.cat

3.- Prerequisits

No hi ha prerequisits

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura
Contextualització:
Aquesta assignatura s’imparteix el Tercer Curs de la Llicenciatura de Geografia
Objectius formatius de l’assignatura:
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 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.

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència
Resultats d’aprenentatge

Competència
Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

CE2. (CE: competències específiques) Dominar el coneixement teòric
necessari per plantejar problemes geogràfics de forma integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
CE2.3 Plantejar problemes relacionats amb l’ordenació dels
recursos i del territori.
CE3. (CE: competències específiques) Actuar i intervenir en el territori i
en la seva gestió, mostrant el caràcter aplicat i experimental de la
formació geogràfica.
CE3.1 Planificar el territori per a la millora de la seva gestió.
CE4. (CE: competències específiques) Comprendre les relacions
espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions
entre natura i i societat, i a través de la dimensió temporal.
CE4.2 Explicar les relacions a diferents escales territorials a través
de les relacions entre natura i societat, en l’àmbit de la planificació
territorial.
CT1. (CT: competències transversals) Organitzar i planificar el treball i
l’aprenentatge (individual, en equip i grups multidisciplinars).

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT6. (CT: competències transversals) Resoldre problemes i prendre
decisions.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT7. (CT: competències transversals) Projectar i aplicar els
coneixements a la pràctica.

Resultats d’aprenentatge

Competència
Resultats d’aprenentatge

CG4. (CG: competències generals de la UAB) Generar propostes
innovadores i competitives en la recerca i en l’activitat professional.

6.- Continguts de l’assignatura

BLOC 1. Introducció a la modelística i al mètode científic
Unitat 1.1. Models: concepte i tipus. Els models de la Regió Nodal de P. Haggett.
Unitat 1.2. El mètode científic. Deductiu i inductiu. L’escala en l’anàlisi geogràfica. Els
enfocaments positivista i normatiu.
Unitat 1.3. PRÀCTICA 1: Fons bibliogràfics i revistes. Comentari de text.
Unitat 1.4. Els supòsits teòrics, normatius, metodològics, tècnics i instrumentals dels models
BLOC 2. Teoria de Xarxes
Unitat 2.1. Les xarxes i els grafs topològics: conceptes i tècniques. Comparar les propietats de la
connectivitat i l’accessibilitat.
Unitat 2.2. Models de connectivitat.
Unitat 2.3. PRÀCTICA 2: Exercici de càlcul de la connectivitat en dos grafs diferents.
Unitat 2.3. Models d’accessibilitat topològica.
Unitat 2.4. Models d’accessibilitat no topològica.
Unitat 2.5. PRÀCTICA 3: Càlcul de l’accessibilitat actual i la potencial.
BLOC 3. Models d’Interacció
Unitat 3.1.
Unitat 3.2.
Unitat 3.3.
Unitat 3.5.
Unitat 3.6.
Unitat 3.7.
Unitat 3.8.
Unitat 3.9.
Unitat 3.10.
Unitat 3.11.
Unitat 3.12.

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
PRÀCTICA 4: Articles sobre interacció. Comentari de text.
El model de gravetat sense restriccions
Els models de gravetat amb restricció en origen i en restricció en destí
PRÀCTICA 5: Resoldre un cas de model d’interacció amb restricció en origen o destí.
El model de gravetat amb doble restricció: origen i destí
El model de Potencial de Població. Cercle Únic (MCU) i Cercle Doble (MCD)
PRÀCTICA 6: Resoldre un cas de model de potencial de població amb MCU i MCD
El model del Punt de Ruptura
Instruccions per a la realització del Treball d’interacció i el model de gravetat

BLOC 4. Models d’Assignació
Unitat 4.1. Models d’Assignació (1). Plantejament general dels models d’assignació.
Unitat 4.2. Models d’Assignació (2). Resolució.
Unitat 4.3. PRÀCTICA 7: Els polígons Thiessen
BLOC 5. Programació Lineal i Mètode Simplex
Unitat 5.1.
Unitat 5.2.
Unitat 5.3.
Unitat 5.4.
Unitat 5.5.
Unitat 5.6.
Unitat 5.7.
Unitat 5.8.

Programació Lineal (1). Introducció.
Programació Lineal (2). Mètode Gràfic
PRÀCTICA 8: Programació Lineal: mètode gràfic
Mètode Simplex (1).
Mètode Simplex (2).
PRÀCTICA 9: Programació Lienal: Mètode Simplex
Mètode Simplex (3). Sistema de resolució informàtica (programa LINDO).
Pràctica 10: Programació Lineal: Lindo

BLOC 6. Models de Transport
Unitat 6.1.
Unitat 6.2.
Unitat 6.3.
Unitat 6.4.

Model de transport (1). Plantejament teòric
Model de transport (2). Exemple de prototip
Model de transport (3). Exemple de prototip amb LINDO
PRÀCTICA 11: Model de Transport

BLOC 7. Model de Localització – Assignació (L – A) aplicat
Unitat 7.1.
Unitat 7.2.
Unitat 7.3.
Unitat 7.4.
Unitat 7.5.

Plantejament teòric de Models de L – A
Desenvolupament del model L – A
Resolució d’un cas pràctic L-A amb el software MODPROG / PHILEAS FOGG
PRÀCTICA 12: Model de Localització-Assignació
Instruccions per a la realització del “Treball Models L – A”

7.- Metodologia docent i activitats formatives
Metodologia docent:
El curs s’estructurarà a partir d’activitats dirigides i d’activitats 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.
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.
Discussió tutoritzada de les lectures, del treball i els exercicis pràctics.
Presentació oral d’algun dels treballs en grup, seleccionats, a classe.

L’activitat pràctica s’estructura en tres eixos:
1)
•
•
•
2)

Pràctiques guiades i tutoritzades en cadascun dels temes:
Comentari de textos.
Comprovació de coneixements teòrics i metodològics.
Resolució de problemes.
Realització d’un treball en grup que combini la Teoria de Xarxes, un model d’interacció i el
model de localització assignació.
3) Presentació oral del treball en grup: Teoria de xarxes, model d’interacció i model de
localització – assignació.

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Classes dirigides

42 h

Plantejar problemes relacionats amb
l’ordenació dels recursos i del territori
(CE2.3).

Pràctiques en el laboratori
d’informàtica (7)

10.5 h

Planificar el territori per a la millora de
la seva gestió (CE3.1).

10.5 h

Explicar les relacions espacials a
diferents escales territorials a través
de les relacions entre natura i societat
en l’àmbit de la planificació territorial
(CE4.2).

Lectura de textos i realització de
pràctiques i del treball de curs al
laboratori d’informàtica

14 h

Explicar les relacions espacials a
diferents escales territorials a través
de les relacions entre natura i societat
en l’àmbit de la planificació territorial
(CE4.2).

Tutories del treball de curs

04 h

Planificar el territori per la millora en
la seva gestió (CE3.1).

Avaluació:
- Examen pràctic i teòric (04 h)
- Pràctiques avaluades (1h30)
- Presentació treball de curs (0h30)

06 h

Plantejar problemes relacionats amb
l’ordenació dels recursos i del territori
(CE2.3).
Planificar el territori per a la millora de
la seva gestió (CE3.1).

Finalització de les pràctiques i del
treball de curs.

30 h

Planificar el territori per a la millora de
la seva gestió (CE3.1).

Estudi personal (lectures de textos i
apunts)

38 h

Plantejar problemes relacionats amb
l’ordenació dels recursos i del territori
(CE2.3).

Dirigides: 52.5 h (35%)

Supervisades: 35.4 h (23%)

Pràctiques supervisades (7)

Autònomes: 66 h (44%)

8.- Avaluació
(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. )
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, quant 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.

Les 12 pràctiques, serveixen per conèixer el seguiment de l’assignatura.
Les pràctiques tenen un valor del 16%.
Treball de grup:
El treball de curs te com a finalitat plantejar objectius i mètodes per poder planificar el territori i inclou
una part dels models explicats a classe. Al fer-se prioritàriament en grup ajuda a desenvolupar el
treball i el debat col·lectiu.
El treballs tenen un valor del 40%.
Examen:
L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant un prova presencial a final de curs amb
una durada de dues hores i que constarà d’una pregunta teòrica i un exercici pràctic per als blocs 1,
2 i 3 i d’una pregunta teòrica i un exercici pràctic per als blocs 4, 5 ,6 i 7. A cada examen es valorarà:
-

La pertinença de la resposta.
L’assoliment d’un grau adequat de coneixement sobre el tema.
A la part pràctica es valorarà per separat el plantejament i la resolució, així com la
realització correcta dels càlculs.

L’examen consta de dues parts, per a poder fer mitjà és obligatori tenir un 5 a totes les preguntes de
l’examen. En cas contrari es podrà revaluar la part amb una nota inferior a 5.
L’examen te un valor del 44%.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Examen pràctic i teòric, desglossat en dos exàmens
parcials de 2 h cadascun d’ells.

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

4.00 h

Plantejar problemes relacionats
amb l’ordenació dels recursos i del
territori (CE2.3).

Pràctiques avaluades: 12 que es realitzaran en grups
de dos o individualment al llarg del curs. Hi haurà
diverses sessions de comentari dels resultats.

1.30 h

Plantejar problemes relacionats
amb l’ordenació dels recursos i del
territori (CE2.3).

Realització d’un treball de curs (en grup de dos o
individualment) que inclogui els models de la Teoria
de Xarxes, algun d’Interacció i el de Localització
Assignació. Se’n seleccionarà alguns per presentar a
classe.

0.30 h

Planificar el territori per a la millora
de la seva gestió (CE3.1).
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