
CURS
D’INTRODUCCIÓ 
ALS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 
(SIG)
Aprèn i posa’t a treballar



uuu Temari    

u A. Introducció als Sistemes d’Informació 
geogràfica (1h)
Què és un SIG; tipus; aplicacions

u B. Modelització de l’espai (1h)
Introducció: representació vectorial i raster; 
tipus d’arxius i formats

u C. Introducció als SIG d’escriptori (2h)
Arcgis; arcmap; arcctalog; arctoolbox; arsscene; 
arcglobe; tipologia d’arxius

u D. Digitalització i edició (4h)
Formats; informació alfanumèrica; sistema 
de referència; sistemes de gestió de bases de 
dades; representació de la informació (simbolo-
gia); importació/exportació de capes

u E. Edició d’atributs i taules (2h)
Editar taules; afegir camps; joins & relates; 
informes

u F. Consultes (2h)
Consultes gràfiques i alfanumèriques

u G. Operacions de geoprocesament (4h)
Anàlisi vectorial

u H. Presentació de la informació (2h)
Vista LAYOUT; configuració de la impressió

u I. Introducció al GVSIG (3h)
Instal·lació i visualització SIG lliure

u J. Model digital d’elevacions (2h)
Formats; anàlisis; visualització arcscene

u K. Anàlisis de xarxes (1h)

u L. Sistemes de referència (1h) 
Datum; projecció; sistemes de referència

u M. Fonts d’informació (1h)
Recursos a la xarxa; wms; IDE

u N. Pràctica final (4h)

uuu Dates, horari i lloc

5, 12, 19 I 26 de novembre, de 9h a 14h 
i de 15h a 18h (30 hores)
Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu. 
Plaça de les Monges, 2, 3a planta 
La Seu d’Urgell

uuu Objectius   

Un SIG (Sistema d’informació geogràfica) és 
una eina informàtica que permet emmagat-
zemar, integrar, analitzar, editar i compartir 
informació amb referències geogràfiques a 
través del treball en múltiples capes. Les seves 
aplicacions són nombroses: elaboració i mante-
niment de plànols digitals de cartografia, inven-
tari i gestió de patrimoni cultural, trànsit i mo-
bilitat, medi ambient,  banca, gestió territorial , 
recursos miners, , demografia, geoMàrketing, , 
planimetria, etc. 
L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en el 
coneixement dels SIG tant per aplicacions per-
sonals com professionals des d’una perspecti-
va transversal, senzilla i combinant, en tot mo-
ment, la teoria amb la pràctica amb l’objectiu 
d’aprendre i aplicar d’immediat la seva compo-
sició, característiques, tipologia, estructura de 
dades associades i processament de les aplica-
cions més elementals en la gestió del territori 
en la seva definició més àmplia.

uuu Destinataris   

Enginyers, arquitectes, geògrafs, biòlegs, ar-
queòlegs, tècnics mediambientals, gestors del 
patrimoni i del territori, i a totes aquelles perso-
nes que desitgin introduir-se en el camp de les 
tecnologies SIG.

uuu Requeriments previs de formació

Coneixements bàsics en eines ofimàtiques 
(tractament de textos, full de càlcul, bases de 
dades, tractament d’imatges).

uuu Professorat

Iban Coll Elies i Juan Antonio Arévalo 
(Lignus Enginyers)

uuu Preu
120 € (inclou el dinar de cadascuna de les sessions)
Places limitades

uuu Inscripcions
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Tel. 973 350 131


