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Presentació
Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són una eina que permet tenir un accés ràpid a la informació gràfica i alfanumèrica del
territori i fer una anàlisi espacial indispensable per a la gestió i la presa de decisions en tots aquells àmbits i aspectes que afecten el
territori.
QGIS és un software SIG d’altes prestacions per a la visualització, edició i anàlisi d’informació geogràfica. Es tracta d’un
programari lliure i gratuït fortament consolidat a la comunitat SIG. Es caracteritza per la seva interfície d’usuari amigable, per la
seva estabilitat i robustesa, perquè permet accedir a múltiples formats de dades, tant vectorials com ràster, i per les seves eines
d’edició, processament i visualització de dades.

Objectius
L’objectiu principal del curs és dotar l’estudiant de coneixements pràctics de QGIS, de les seves principals funcionalitats i
proporcionar-li una idea clara de les seves potencialitats per tal que pugui fer-ne un ús autònom en el context que requereixi.
Identificar el potencial del software QGIS i conèixer el seus fluxos de treball
Distingir les eines que ofereix QGIS per gestionar una problemàtica territorial
Integrar en un SIG fonts de dades geogràfiques de diferent procedència i amb diferent projecció
Familiaritzar-se amb el flux d’entrada de dades en un SIG
Connectar-se a servidors de cartografia remots
Gestionar dades i dur a terme anàlisis espacials amb QGIS
Treballar amb taules de bases de dades espacials
Utilitzar les funcions bàsiques de geoprocessament i anàlisi que ofereixen els SIG
Representar, simbolitzar i etiquetar les dades geogràfiques
Crear mapes i plànols

Sortides professionals
Són cada cop més les empreses i els organismes públics i privats que utilitzen els SIG per al maneig i tractament de la informació
geoespacial en àmbits diversos:
Administracions locals
Empreses de serveis
Cadastre
Consultories ambientals
Urbanisme
Gestió d’espais naturals
Empreses de màrqueting
Gestió turística
Immobiliàries
Transport públic
Gestió de flotes de transport
Obres públiques
Agricultura de precisió
Gestió d’emergències
ONG
Gestió d’incendis, etc.

A qui s' adreça
Tècnics d’administracions locals, organismes públics i empreses de serveis que treballen amb dades del territori i necessiten
conèixer els SIG per a la seva visualització, gestió i anàlisi.
Estudiants i treballadors que volen incorporar les competències especifiques d’una solució SIG en concret.
Tècnics en SIG que vulguin conèixer les característiques, funcions i potencialitats del software QGIS.

Requisits d'admisió
Es recomana tenir coneixements bàsics de SIG.

Pla d'estudis
QGIS
Breu introducció a l’entorn de treball de QGIS
La barra de menús
Les barres d’eines
Instal·lació de noves extensions i funcionalitats
Accés a programari de tercers
La finestra de mapa. La finestra de dades
La barra d’estat i la barra de cerca
Les propietats bàsiques d’un projecte de QGIS
Projeccions i sistemes de coordenades de les capes i del projecte

Accions bàsiques amb dades vectorials i ràster
Càrrega i visualització de dades vectorials en una vista
Exportació de dades a altres formats vectorials
Creació de noves capes i repositoris de dades vectorials:
GeoJSON
GeoPackage
SpatiaLite
Importació i estructuració de fitxers CAD
Geocodificació d’entitats vectorials
Càrrega i visualització de dades ràster en una vista
Exportació de dades ràster a d’altres formats

Treballar amb taules alfanumèriques
Exploració de les taules d’atributs
Operacions bàsiques amb taules. Creació, edició i modificació de camps i valors.
Addició i actualització de manuals de dades
Actualització de dades amb calculadora de camps i expressions
Configuració d’unions i relacions de taules

Eines de consulta i selecció de dades
Tècniques de selecció de dades per atributs, mitjançant consultes SQL
Tècniques de selecció espacial

Simbolització i etiquetatge d’entitats vectorials i ràster
Aplicació de tècniques de simbolització directa per a capes vectorials

Elaboració i disseny d’estils, símbols, i gestió de les galeries d’estils
Aplicació de tècniques d’etiquetatge directe per a capes vectorials
Aplicació de tècniques de simbolització i etiquetatge «mitjançat regles»
Aplicació de tècniques de simbolització de dades ràster

Eines de geoprocessament i anàlisi de capes i entitats vectorials
Principals eines de geoprocessament vectorial
Creació d’àrees d’influència o buffers
Retalls de capes
Interseccions de capes
Diferències espacials
Dissolucions d’entitats i unió de capes
Altres eines de geoprocessament per a l’edició i anàlisi de dades

Eines d’anàlisi de capes ràster
Reclassificacions de capes ràster
Anàlisi del terreny
Operacions de distància

Tècniques i eines de digitalització i edició de dades vectorials
Digitalització bàsica amb QGIS
Digitalització avançada amb QGIS
Digitalització per coordenades, distàncies i angles
Edició de metadades
Codificació d'elements i registre d'atributs: disseny de formularis

Disseny i visualització de dades
Disseny de composicions de mapes
Visualització de dades 3D
Generació d’atles

Complements per a la publicació de dades i projectes
Preparació del projecte per a la publicació
Eines i complements per a la publicació de dades

Titulació
Curs d'Especialització en QGIS per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Es tracta d’un curs eminentment pràctic. Els estudiants treballaran en una aula informàtica i adquiriran els objectius i les
competències plantejades a través de la posada en pràctica de casos reals.

Sistema avaluació
L’avaluació es realitzarà a partir de l’assistència a les sessions presencials.
Per aconseguir el certificat, l’alumne haurà d’acreditar l’assistència al 80% de les sessions.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander
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