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Resum 
S’introdueix la base tecnològica i les funcionalitats del SIG. S’estudien els 
conceptes rellevants d’estructura urbana, criteris i procediments de treball, 
fonamentals per la seva visualització sintètica en un àmbit municipal. La 
definició de processos per explorar i mostrar els diferents factors que 
conflueixen en un entorn, les seves relaciones espacials, i una lectura 
integradora de molts components del que resulta una millora qualitativa 
important que permet combinar elements i efectuar síntesis de continguts 
mitjançant l’exploració de bases d’informació urbana en formato digital i 
aplicacions informàtiques basades en SIG convencionals Desktop Mapping 
(PC). 
 
Paraules clau 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), anàlisi urbà, georeferenciació, 
paràmetres urbans. 
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Catalogació 
-planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
-atenció a la progressió de l’estudiantat 
-ús de metodologies docents actives 
-diversificació dels mètodes d’avaluació 
-pràctiques professionalitzadores 
-desenvolupament de competències 
-implantació sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència  
-foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips multidisciplinaris 
-valoració de la pròpia pràctica docent (observació entre iguals, avaluació de la 
docència, elaboració de portafolis docents) 
-integració de les competències transversals definides per la UPC: 
emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; tercera llengua; 
comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels recursos 
d’informació; aprenentatge autònom 
 
Àmbit o matèria 
 
L’àmbit principal beneficiari és el desenvolupament d’estudis urbans amb 
Sistemes d'Informació Geogràfica, en el context arquitectònic i urbà utilitzant el 
SIG i la georeferenciació. 
 
Destinataris 
Aquest projecte s’emmarca en el programa d’estudi de màster universitari en 
gestió i valoració urbana i de doctorat en Gestió i Valoració Urbana i 
Arquitectònica, concretament dins de la Línia de Tecnologies de la Informació 
Aplicades  al Anàlisi Territorial i Urbà, així com en el subprograma de doctorat 
Modelat i Simulació Virtual en l’Arquitectura del Departament d’Expressió 
Gràfica Arquitectònica però la seva vocació última és evolucionar cap a la 
docència obligatòria del màster o el grau en Arquitectura que s’impartiran a 
l’ETSAB i l’ETSAV a partir de l’any vinent. 
 
 
Resultat 
El projecte en aquest cas, ha donat com a resultat una programació docent  
molt detallada composada per un seguit de classes teòriques i de tallers de 
pràctiques molt especialitzats que s’han acompanyat de presentacions 
interactives, exemples de treballs, bibliografies de referència etc. on s’ha 
traslladat  el fruit del treballs de recerca de diferents investigadors del grup i  els 
resultats dels convenis de transferència a la docència ordinària. 
 
El desenvolupament  es pot resumir de forma esquemàtica de la següent 
manera. S’han  els conceptes rellevants d’estructura urbana, criteris i 
procediments de treball, fonamentals per la seva visualització sintètica en un 
àmbit municipal. La definició de processos per explorar i mostrar els diferents 
factors que conflueixen en un entorn, les seves relaciones espacials, i una 
lectura integradora de molts components del que resulta una millora qualitativa 
important que permet combinar elements i efectuar síntesis de continguts 
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mitjançant l’exploració de bases d’informació urbana en format digital i 
aplicacions informàtiques basades en SIG convencionals. 
 
Tot això s’ha estructurat en un seguit de classes teòriques i tallers que de forma 
esquemàtica es descriuen tot seguit 
 
 

Programa de l’assignatura 
 
1. Presentació de l'assignatura 
· Introducció. Definició 
· Base tecnològica i funcionalitats 
· Models i estructures de dades 
· Funcions d’anàlisi espacial 
 
2. components d’una base digital  
· Components i fonts d’informació 
· Tipus i estructura de la informació 
· Bases de dades. Cartografia Sig 
· El concepte de relacions topològiques.  
· Referents i casos d'estudi d’aplicacions en SIG  
 
3. Elements d'estructura urbana. 
· Delimitació de components i descriptors 
·Identificació dels tipus d'informació, contingut, georeferència, i adequació a 
l'estudi de la realitat urbana. 
· Procediment de Selecció i consulta de Bases d'informació municipal  
 
4. Maneig d’un SIG convencional 
· Principals aportacions dels Sistemes d'Informació. 
· Tipus de dades geogràfiques: característiques, models i estructura. 
· Disseny de Bases de Dades. Adaptació i millora de qualitat. Procediment de 
georeferenciació. 
· Captura exportació de dades, emmagatzematge, tractament i edició. 
· Anàlisi espacial. Topologia. Aplicació dels SIG. Internet i SIG. 
 
5. Elaboració d'un estudi de l'estructura urbana d'un sector de Barcelona 
· Revisió de la informació gràfica adequació a l'estudi 
· Verificació de contingut, fonamental per a la seva visualització sintètica. 
· Adaptació i exploració de bases d'informació urbana en format digital. 
· Aplicació del procediment vàlid per al seu anàlisi a l'estudi dels elements 
vertebradors de la realitat urbana: usos predominats, activitats, densitat i 
qualitat d'edificació... 
· Creació de nous continguts, mapes resultants, sortides 
 
6. Les millores i beneficis que el tractament informàtic aporta a l'àmbit de la 
planificació urbana, gestió local i urbanística. 
· A partir d'exemples i casos d'estudi es mostren exemples de les aportacions 
dels SIG. 
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. Es demana als estudiants que desenvolupin una proposta raonada d'una 
aplicació en el seu entorn docent o professional com arquitectes. 
 

Metodologia:  
L’assignatura es divideix en mòduls de contingut teòric i pràctic que s’estructuren 
en temps de una  part teòrica es complementa  en dues de  contingut pràctic que 
pretén exemplificar i capacitar a nivell tècnic l’alumne amb una càrrega en temps 
superior. 
 
Les pràctiques es divideixen en 7 temàtiques`pràctiques que es denominen 
tallers:  
Taller 1. Disseny de Bases de dades. Procediment de georeferenciació. 
Taller 2. Maneig en un SIG convencional, Anàlisi espacial. 
Taller 3. Preparació i verificació del contingut de les bases municipals de partida. 
Visualització en mapes. 
Taller 4Pràctica 4. Elaboració de noves bases agregades i anàlisi de continguts. 
Taller 5. Incorporació dels elements vertebradors de la realitat urbana: usos 

predominants, activitats, densitat i qualitat d’edificació... Explotació de 
resultats. Creació de sortides. 

Taller 6: Preparació de bases de paràmetres urbans: Parcel.lari i Planejament. 
Anàlisi sobre plataforma MapInfo 

Taller 7: Creació de vincles amb un servidor de mapes WMS. Creació de 
Sortides. Anàlisi sobre plataforma MapInfo 
 
Existeix una  guia digital d’aprenentatge cara a la resolució dels tallers pràctics i 
al millor seguiment dels estudiants. Visita al Laboratori LMVC de recerca a 
l’ETSAB, aproximació dels alumnes amb projectes de recerca d’elevat nivell 
tecnològic (Teledetecció, SIG, Aixecament tridimensional amb Laser Escàner) 
aplicats al estudi Arquitectònic i urbà. 
 
 

Estructura Bàsica de l’Assignatura  
Crèdits docents: 5 ECTS (60 hores presencials d’aula – 65 hores no 
presencials de treball individual i grupal per part dels alumnes). 
Metodologia docent: Teòric – pràctica 
Nivell: Tercer cicle. 
Llengua d’exposició: Castellà 
Assistència mínima exigida del 80 % i entrega final del dossier de pràctiques 
del mòdul. 
 

 
Avaluació del projecte 
L’avaluació d’aquest projecte pedagògic ha estat ràpida y molt satisfactòria ja 
que s’ha disposat dels grups d’alumnes dels tallers del programa per fer una 
avaluació continuada dels resultats assolits i de la metodologia emprada, 
encara que caldrà assajar-la en grups més nombrosos d’estudiants i amb 
diferents nivell de formació. 
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Conclusions 
Les principals conclusions  han estat  que mercès aquesta j ajuts s’ha pogut:  
 
Afiançar un nou contingut docent imprescindible en la formació i exercici 
professional dels futurs arquitectes. 
Incorporar part de la innovació produïda en projectes de recerca en la formació 
dels estudiants per mitja de classes teòriques,  tallers i  assignatures 
pràctiques. 
Difondre entre els alumnes el material i les metodologies científiques de treball 
que, permetrà agilitzar la docència i millorar la interacció professor/alumne així 
com la transferència de coneixement des de la recerca a la docència molt en 
concret en l’àmbit de l’Arquitectura. 
 
Potenciar la producció científica en aquests temes (com s’ha referit en 
congressos, tesines, articles en revistes especialitzades) com a mitja d’ampliar 
el coneixement i la interrelació entre el diferents àmbits científics. 
Produir nou material docent en forma tutorials, presentacions, selecció 
d’exercicis, casos d’estudi pràctics i altre tipus  de documents, base dels 
cursos. 
Realitzar una experiència pedagògica que ha servit per copsar l’iterés en 
aquestes noves tecnologies per part dels estudiants i la seva bona acceptació. 
En aquest sentit la visió i consulta sincronitzada de tota la informació generada, 
ha esdevingut una experiència singular per els alumnes i una nova estratègia 
pedagògica a aplicar en el futur. 
Per dur a terme aquesta experiència caldria incrementar la plantilla de docents 
donar que hores d’ara aquesta matèria va adreçada a grups reduïts d’alumnes i 
la seva incorporació a la docència d’un màster universitari comportaria molts 
més alumnes i en conseqüència docents. 
La nostra experiència ens indica que el model podria ser transferible a moltes 
altres assignatures de doctorat-recerca donat que em assajat una via per 
aconseguir la transferència d’aquests continguts a la docència ordinària, encara 
que han sorgit una sèrie de reptes com per exemple la utilització d’equips de 
gran valor per part de grups d’estudiants. 
Per traspassar això a la docència regular caldrien només tres-quatre docents 
donat que el programari està disponible a molt baix cost i perquè  es veu molt 
clar que la matèria te moltes possibilitats de continuïtat 
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PART II 
TICS APLICADES A L’ANÀLISI TERRITORIAL: GIS 3D, 

TELEDETECCIÓ MODELAT 3D I REALITAT VIRTUAL URBANA. 
 

Equip Docent: 
 

Pilar García Almirall 
pilar.garcia-almirall@upc.edu 

Departament de Construccions Arquitectòniques – I 
ETS Arquitectura 

 
Javier Monedero 

javier.monedero@upc.edu 
Departamento de Expressió Gràfica - I 

ETS Arquitectura 
 

Ernest Redondo Domínguez, Joaquin Regot Marimon, Joan Font Comas, Jose 
Antonio Tenedorio, Alejandro Marambio Castillo, Bahaeddine  Al Haddad i 

Joaquim García Strino. 
 

 
Resum 
L’assignatura es basarà en una exposició teòrica dels conceptes principals, els 
components i les funcionalitats de les tecnologies relatives al modelat 
geomètric, la creació de models virtuals, el tractament d’imatges en els models i 
la incorporació de recursos d’animació i de navegació interactiva. 
 
Paraules clau 
Teledetecció, Escàner Làser Terrestre, TICS, 3D. 
 
Catalogació 
-atenció a la progressió de l’estudiantat 
-ús de metodologies docents actives 
-diversificació dels mètodes d’avaluació 
-pràctiques professionalitzadores 
-desenvolupament de competències 
-implantació sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència  
-foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips multidisciplinaris 
-valoració de la pròpia pràctica docent (observació entre iguals, avaluació de la 
docència, elaboració de portafolis docents) 
 
Àmbit o matèria 
L’àmbit principal beneficiari del projecte  és el modelat virtual 3D del territori, l’ 
urbanisme, l'arquitectura i l'arqueologia i l'anàlisi urbà i territorial utilitzant els 
Sistemes d'Informació Geogràfica, SIG..l’aixecament amb escàner làser i la 
realitat virtual  

mailto:pilar.garcia-almirall@upc.edu
mailto:javier.monedero@upc.edu
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Destinataris 
Aquest projecte s’emmarca en el programa d’estudi de màster universitari en 
gestió i valoració urbana i de doctorat en Gestió i Valoració Urbana i 
Arquitectònica, concretament dins de la Línia de Tecnologies de la Informació 
Aplicades  al Anàlisi Territorial i Urbà, així com en el subprograma de doctorat 
Modelat i Simulació Virtual en l’Arquitectura del Departament d’Expressió 
Gràfica Arquitectònica però la seva vocació última és evolucionar cap a la 
docència obligatòria del màster o el grau en Arquitectura que s’impartiran a 
l’ETSAB i l’ETSAV a partir de l’any vinent. 
 
 
Resultat 
El projecte en aquest cas, ha donat com a resultat una programació docent  
molt detallada composada per un seguit de classes teòriques i de tallers de 
pràctiques molt especialitzats que s’han acompanyat de presentacions 
interactives, exemples de treballs, bibliografies de referència etc. on s’ha 
traslladat  el fruit del treballs de recerca de diferents investigadors del grup i  els 
resultats dels convenis de transferència a la docència ordinària. 
 
El desenvolupament  es pot resumir de forma esquemàtica de la següent 
manera. 
 
Programa de l’assignatura  
 
1. Presentació de l’assignatura 
· Introducció, conceptes, elements d'estudi i metodologies de treball. 
 
2. Processos d’integració de models 3D i presentació interactiva en plataformes 
Internet 
· Presentació d’eines i procediments amb Google-Earth. 
· Tractament i exportació de bases gràfiques. 
· Processos d’integració i navegació interactiva. 
 
3. Introducció a l’ArcGis i tractament de la cartografia digital 
· Descripció de l’interface ArcGis: Menús i eines 
· Manipulació de dades vectorials: Obrir, consultar, editar, tancar. 
· Consultes: Seleccions per atributs, per localització i altres. 
· Edició de taules: Creació i eliminació de columnes, càlcul d’àrees. 
· Ús de les eines d’anàlisi SIG: Buffer, Clip, Dissolve, etc. 
· Mètodes de generació massiva de models tridimensionals d’abast urbà sobre 
cartografia SIG 3D. 
 
4. Base tecnològica, conceptes i tècniques de Remote Sensing 
· Mesura de radiació en el Remote Sensing. 
· Patrons estadístics de reconeixement. 
· Mètodes i processos d’estudi aplicats a la identificació i visualització de la 
transformació del territori respecte a usos i activitats. 
 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 

- 10 - 

5. Estudis sobre el creixement urbà i consums de sòl sobre plataforma ENVI 
 
6. Generació, anàlisi i tractament de models 3D del terreny 
· La representació del terreny mitjançant tècniques que permeten resoldre les 
modificacions d’un projecte d’intervenció en el territori tant arquitectònic com 
paisatgístic 
· Lectura bidimensional bàsica dels accidents del terreny; Modificacions de les 
formes del terreny natural 
· Modelat i Simulació Visual d’Entorns Urbans 
· Intervencions en els models 3D del terreny 
 
7. Modelat i Simulació Visual d’Entorns Urbans 
· Desenvolupament d’un model urbà simple entorn una plaça de Barcelona 
· Procediment de modelat. 
· Adició de materials, il·luminació. 
· Generació d’imatges i animacions simples. 
 
8. Aplicació del tractament d’imatges a la realitat virtual urbana 
· Teoria de la imatge digital. 
· Pautes per un ús crític, intel·ligent i sensible de les noves tecnologies 
aplicables a la representació de la ciutat i el territori. 
· Del núvol de punts al modelo 3D. Del model 3D als plànols CAD. 
 
Estructura Bàsica de l’Assignatura  
Crèdits docents: 5 ECTS (60 hores presencials d’aula – 65 hores no 
presencials de treball individual i grupal per part dels alumnes). 
Metodologia docent: Teòric – pràctica 
Nivell: Tercer cicle. 
Llengua d’exposició: Castellà 
Assistència mínima exigida del 80 % i entrega final del dossier de pràctiques 
del mòdul. 
 
Avaluació del projecte 
L’avaluació d’aquest projecte pedagògic ha estat ràpida y molt satisfactòria ja 
que s’ha disposat dels grups d’alumnes dels tallers del programa per fer una 
avaluació continuada dels resultats assolits i de la metodologia emprada, 
encara que caldrà assajar-la en grups més nombrosos d’estudiants i amb 
diferents nivell de formació. 
 
Conclusions 
Les principals conclusions  han estat  que mercès aquesta j ajuts s’ha pogut:  
 
Afiançar un nou contingut docent imprescindible en la formació i exercici 
professional dels futurs arquitectes  
 Incorporar part de la innovació produïda en projectes de recerca en la formació 
dels estudiants per mitja de classes teòriques,  tallers i  assignatures 
pràctiques. 
Difondre entre els alumnes el material i les metodologies científiques de treball 
que, permetrà agilitzar la docència i millorar la interacció professor/alumne així 
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com la transferència de coneixement des de la recerca a la docència molt en 
concret en l’àmbit de l’Arquitectura. 
Potenciar la producció científica en aquests temes (com s’ha referit en 
congressos, tesines, articles en revistes especialitzades) com a mitja d’ampliar 
el coneixement i la interrelació entre el diferents àmbits científics. 
 Produir nou material docent en forma tutorials, presentacions, selecció 
d’exercicis, casos d’estudi pràctics i altre tipus  de documents, base dels 
cursos. 
Realitzar una experiència pedagògica que ha servit per copsar l’iterés en 
aquestes noves tecnologies per part dels estudiants i la seva bona acceptació. 
En aquest sentit la visió i consulta sincronitzada de tota la informació generada, 
ha esdevingut una experiència singular per els alumnes i una nova estratègia 
pedagògica a aplicar en el futur. 
Per dur a terme aquesta experiència caldria incrementar la plantilla de docents 
donar que hores d’ara aquesta matèria va adreçada a grups reduïts d’alumnes i 
la seva incorporació a la docència d’un màster universitari comportaria molts 
més alumnes i en conseqüència docents. 
La nostra experiència ens indica que el model podria ser transferible a moltes 
altres assignatures de doctorat-recerca donat que em assajat una via per 
aconseguir la transferència d’aquests continguts a la docència ordinària, encara 
que han sorgit una sèrie de reptes com per exemple la utilització d’equips de 
gran valor per part de grups d’estudiants. 
Per traspassar això a la docència regular caldrien un parell més d’equips 
escàner i tres-quatre docents doncs es veu molt clar que la matèria te moltes 
possibilitats de continuïtat 
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