
 
 
 

  
 
 
 
A Universidade Popular 2014-2015 organiza a seguinte actividade formativa: “SISTEMAS 
DE INFORMACION XEOGRÁFICA: ELABORACIÓN DE CARTOGRAF ÍA DIXITAL -
ON LINE-” , da que achegamos programa informativo. 
 
Para facer efectiva a matrícula deberá ENTREGAR NA CONCELLERÍA DE  EDUCACIÓN  
(Praza San Martiño, 2, 1º) ou remitir por CORREO ELECTRÓNICO  (up.educa@ourense.es) a 
seguinte documentación: 

 
1- Resgardo do ingreso de 33 €   no nº de conta ES85-2080-5251-40-3111391114 de Abanca, 
especificando: 
- o seu nome e apelidos 
- e a denominación do curso: Cartografía Dixital  

 
 
Para calquera dúbida ou cuestión pode dirixirse ao enderezo electrónico up.educa@ourense.es 

ou ao Telf. 988 388 136. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

UNIVERSIDADE POPULAR 2014-2015 
 
 

 
Curso SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA: 

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIXITAL 
-ON LINE- 

 
  Descrición Os Sistemas de Informacion Xeográfica son ferramentas básicas para a análise e representación 

de calqueira tipo de  informacion espacial. Son utilizados nunha ampla variedade de campos 
como medioambiente, catastro, urbanismo, estatística, economía, socioloxía, xeografía 
humana, etc. A cartografía é a disciplina que se encarga do estudio e da elaboración dos mapas 
xeográficos e territoriais de diferentes dimensións e escalas 
O curso proporcionará ao alumno un primeiro contacto co mundo dos Sistemas de Informacion 
Xeográfica que tan preto están de nós a través tanto  da cartografía web (Google Earth, Google 
Maps, Catastro Virtual, SIX-PAC, SITGA, etc), como das ferramentas de xeolocalización que 
habitualmente empregamos. 
Curso destinado a persoas interesadas no mundo da representación cartográfica tradicional e 
web, e aqueles que podan ver nesta unha ferramenta de utilidade para o desenvolvemento do 
seu traballo ou como complemento da súa formación. 
Obxectivos: 

− Introducir ao alumno nas nocións básicas de cartografía e dos Sistemas de Información 
Xeográfica 

− Coñecer e empregar os visores cartográficos, como un elemento eficaz para realizar a 
análise da información xeográfica 

− Adquirir coñecementos básicos para elaborar diferentes tipos de mapas temáticos 
− Elaborar cartografía temática dixital 

 
   Contidos 
 

 
− Introducción á Cartografía 

Introducción: a Terra e a súa representación 
As proxeccións 
A escala 
As coordenadas 
Sistemas de referencia máis usados 

− Fundamentos SIG  
Definición e compoñentes dun SIG  
Tipos. Formatos 

− Fases dun proxecto SIG  
Captura de Información Xeográfica 
A Calidade dos Datos 
Tratamento da Informacion Xeográfica 
Almacenamento e Xestion da Informacion Xeográfica 



Explotación dun Sistema de Informacion Xeográfica.  
Actualización da Informacion Xeográfica 

− Aplicación dun SIG  
Campos de aplicación dun SIG e Novas Tecnoloxías: SIG e Internet 
Infraestructura de Datos Espaciais e creación dun servizo de mapas 

− Cartografía temática 
Conceptos basicos de Cartografía 
Introducción á semioloxía gráfica 
Conceptos estatísticos aplicados á cartografía temática 
Redacción e deseño de cartografía temática 
 

 
     Duracion  40 horas. 

A distancia 

� Necesario: Coñecementos básicos do manexo de Windows e Internet. Conexión 
a Internet e ordenador propio. 

� Non son necesarios coñecementos previos na materia, pero sí é convinte ter 
certo grado de informacion xeral xa que se traballa con conceptos que non son 
de uso habitual para a maioría do alumnado 

� Ao remate, avaliación on line do alumno, para comprobar que supera o curso 
 
   Datas Do 23 de febreiro de 2014 ao 17  de abril de 2015       

 
 
   Matrícula 

 
 33 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   


