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Prerequisits

Els alumnes hauran de fer ús d'un sistema d'emmagatzematge extern propi (pen drive,
disc dur extern,..) per gestionar tota la informació i les dades utilitzades al llarg de
l'assignatura.

Objectius

Dins del concepte de Tecnologíes de la Informació, els Sistemes de Informació
Geogràfica (SIG) són un conjunt d'eines de gran interés per la seva versatilitat i
multidisciplinaritat.
L'aplicació dels SIG en àmbits tan diferents com l'ús sostenible, la prevenció de riscos
naturals, el seguiment i la simulació de processos dinàmics (canvis d'usos del sòl, gestió
d'aigua..) fan dels SIG unes eines bàsiques en nombroses disciplines científiques i en el
camp de la investigació.
Els SIG, a més a més, representen una potent eina de gestió de informació
espaïal-temporal per tots els camps relacionats amb la Geologia i el Mediambient.
La finalitat general és que els alumnes integrin els aspectes teòrics i pràctics d'aquestes
tecnologíes i siguin capaços d'aplicar aquestes habilitats a la gestió i resolució de
problemes.

Competències
Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Utilitzar sistemes d'informació geogràfica aplicats a la geologia.

Resultats d'aprenentatge
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1. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
2. Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument
d'interpretació territorial i, en especial, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra.
3. Gestionar i ordenar la informació georeferenciada mitjançant programes informàtics de SIG adequats.
4. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
5. Treballar amb autonomia.

Continguts

Bloc 1. Introducció els sistemes d'informació geogràfica
Conceptes bàsics de les aplicacions cartogràfiques, models de dades
geogràfiques: dades ràster
Les dimensions de treball de les SIG. Representació gràfica de la informació
geogràfica: Visualització 2D, 3D de rasters
Mapes topogràfics per la cartografia geològica i georefenciació del mapa geològic
Bloc 2. Generació, estructuració i difusió de informació en format digital
Conceptes bàsics de les aplicacions cartogràfiques, Models de dades
geogràfiques: Dades ràsters, dades vectorials, dades TIN
Creació de mapa geològic, de GEODataBases
Representació gràfica de la informació geogràfica el.laborada i creació de informes
(composició de mapes - Layout)
Bloc 3. Anàlisi de la informació
àlgebra de mapes. Operacions de superposició, de proximitat i zonals. Medicions
espaïals sobre objectes. Conversió vector a ràster. Consultes a la base de dades.
Coneixer i utilitzar les diferents opcions de visualització de cada capa. Càlcul de
valors estadístics.
Creació i anàlisi de Models Digitals del Terreny: Técniques de Interpolació, Anàlisi
de la topografia, extracció del fluxe. Càlcul de valors estadístics zonals i focals.

Metodologia

Clases magistrals amb soport informàtic
Mitjançant l'assistència a les classes els alumnes assumiran els coneixements propis de
l'assignatura. En tot moment es treballarà davant d'ordinador per consolidar el ús del
software específic i les tècniques d'anàlisi.
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Pràctiques de laboratori
Les hores de pràctiques estan dissenyades per l'aprenentage del programa GIS més
potent (ArcMap) utilitzant dades en geología i amb la resolució de problemes pràctics.
El conjunt d'alumnes matriculats quedaran agrupats en 3 grups equitatius respecte el
seu nombre.
Treball autònom:
Estudi de temes i realització d'exercicis usant els programes específics.
Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Classes magistrals amb suport tecnologies informació

10

0,4

1, 2, 3

Pràctiques de laboratori informàtic

24

0,96

1, 3

56

2,24

1, 4

Títol
Tipus: Dirigides

Tipus: Autònomes
Realització de pràctiques utilitzant programari específic i bibliografia
recomanada

Avaluació

Està previst la realització de dues proves, eliminatories de materia, ponderades
cadascuna amb el (40 %) de la nota final.
El 10 % restant s'obté de la presentació d'execici/s al llarg del transcurs de l'assignatura.
Les dues proves es podran recuperar en la data de l'examen final establert per la
Facultat.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Ejercicio de cartografía (base de datos) a entregar

10%

6

0,24

1, 2, 3, 4, 5

Exàmens teòrics i pràctics

90%

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5
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