Curs d’introducció al

gvSIG

(del 20 al 29 de Març de 2012)

PROGRAMA
1. Conèixer la cartografia disponible i descarregar-se-la de les web’s del
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, Catastro i del SITAR. Canvis de projecció.
2. Importació/Exportació a diferents formats de cartografia: AutoCAD
(dwg, dxf), Microstation (dgn), Google Earth (gml, kml) i ArcView
(shape). Creuament de cartografia per a generar nova informació.
3. Fusió d’informació pròpia continguda en taules Excel amb informació
gràfica Cadastral.
4. Creació de cartografia pròpia, rural o urbana, digitalitzant sobre
les ortofotos del ICC. Combinat amb la captura d’informació
cartogràfica en camp mitjançant pda o tablet.
5. Creació de plànols d’ubicació i temàtics per a impressions de
plànols en paper i en pdf. Creació de caixetins.
6. Maneig d’informació ràster: imatges satèl·lit i models digitals del
terreny.

MATRICULACIÓ
Per inscripcions contacteu al 902 996 427 (Dept. De Formació), per correu
electrònic a formacio@fointec.com o a l’adreça Avda. Doctora Castells, 1 de Lleida
en “Fointec Centre Informàtic” .

DURACIÓ DEL CURS I HORARIS I PREUS
El curs tindrà una durada de 24 hores i durant els dies: 20, 21, 22, 27, 28 i
29 de Març de 15:30 a 19:30 hores.
Matricula: 300 €. Per als alumnes matriculats abans del 5 de Març: 275 €.
Descompte del 10% per aquells Col·legis professionals o Institucions (ADV’s,
CEL,...) que col·laboren en la promoció del curs.
És un curs bonificable per a treballadors (Fundació Tripartita).

LLOC D’IMPARTICIÓ DEL CURS I CONTACTE
El curs s’impartirà en les aules de “Fointec Centre Informàtic”.
Adreça Fointec:
Web:

Av. Doctora Castells, 1 25002 Lleida
http:\\www.fointec.com

Durant el mes d’Abril impartició de cursos avançats en:
- SEXTANTE (mòdul d’anàlisi espaial del gvSIG)
- gvSIG aplicat a la gestió d’explo tacions agràrie s
- gvSIG aplicat a la gestió municipal

Lleida, Març de 2012
www.vertex-agroforestal.com

