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Prerequisits

No hi ha prerequisits establerts per aquesta assignatura.

Objectius

La finalitat de l'assignatura és assolir uns coneixements teòrics i metodològics sòlids sobre representació
gràfica d'informació geogràfica. Aquesta assignatura és una introducció al domini de la visualització de dades
a través de la utilització de software lliures i privats. No es pretén entrar en l'ús intensiu de programes
específics, sino entendre els aspectes fonamentals relacionats al disseny d'informació geogràfica i al
tractament de les dades e informació. Al finalitzar aquesta assignatura, l'alumne serà capaç d'aplicar els
coneixements adquirits no només a casos pràctics plantejats en altres assignatures, sinó també a projectes
dins de l'àmbit laboral.

Competències

Aplicar els mètodes i tècniques danàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació
dels processos territorials i ambientals.
Explicar i representar els processos territorials a través de tècniques estadístiques, de representació
gràfica, cartogràfiques i de geoinformació.
Generar propostes innovadores i competitives en lactivitat professional.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
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Resultats d'aprenentatge

Conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica relacionades amb els processos
territorials i ambientals.
Conèixer tècniques de representació cartogràfica i infogràfica de dades i processos territorials.
Generar propostes innovadores i competitives en lactivitat professional.
Interpretar els resultats estadístics d'una anàlisi de dades.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Continguts

Conceptes bàsics de la composició i el disseny
Composició i disseny cartogràfic
Composició i disseny d'informació estadística.
Composició i disseny d'infografies i pòsters.

Metodologia

El curs comprèn tres tipus d'activitats avaluables (autònomes, dirigides i supervisades). Durant el curs,
l'alumne adquirirà coneixements i habilitats amb el suport del professorat.

Les activitats autònomes comprenen la realització de pràctiques amb programari específic.

Les activitats dirigides comprenen classes teòriques i pràctiques elaborades a l'aula.

Les activitats supervisades comporten l'elaboració d'un projecte supervisat pels professors.

Autònomes

Realització de pràctiques utilitzant programari específic i bibliografia recomanada.

Dirigides

Classes teòriques

Supervisades

Projecte tutoritzat pels professors.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 48,5 1,94 1, 2, 4

Tipus: Supervisades

Projecte tutoritzat pels professors. 65 2,6 1, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Realització de pràctiques utilitzant programari específic i bibliografia
recomanada

35 1,4 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà d'acord amb les següents evidències d'avaluació:

-  que es lliuraran al llarg de l'assignatura, sent el 25% del total de la nota final. LesExercicis pràctics
pràctiques es lliuraran en el termini marcat pel professorat. El lliurament fora de termini comportarà una
penalització a considerar.

- Realització d'un , el qual compondrà el 35% de la nota final.projecte

- , els quals compondran el 40% de la nota final. Hi haurà dos exàmens parcials. La nota final deExàmens
l'examen serà la mitjana dels dos exàmens parcials.

L'avaluació de l'assignatura serà contínua. Per aprovar l'assignatura és indispensable:

a) Un mínim de 5 punts (sobre 10) de mitjana en les dues proves parcials

b) Un mínim de 5 punts (sobre 10) en el treball de grup

c) Un mínim de 5 punts (sobre 10) en la mitjana d'exercicis a l'aula

L'alumnat que no presenti el projecte final o no es presenti a l'examen serà avaluat com "No Avaluable".

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Aquells actes d'avaluació en què hi hagi hagut irregularitats no són recuperables.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

RECUPERACIÓ

Per participar en la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Examen 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6

Exercicis pràctics 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Projecte final 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 6
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Durant el curs s'ampliarà la recomanació de recursos com ara llibres, recursos audiovisuals, etc.

Programari

Durant el curs s'utilizarà els ssegüents programes:

Sistemes d'Informació Geogràfica: ArcGis, Qgis
Programes d'Office: Powerpoint, Excel
Programes de disseny: GIMP
Altres programes online: Canvas, Instamaps, etc.
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