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aplicacions i gestió

Departament de Geografia
Laboratori d’Informació Geogràfica i 

Teledetecció, LIGIT
Universitat Autònoma de Barcelona 

Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B

08193 Bellaterra (Barcelona), Spain

Comunicació d’admissió
15 dies després de rebre la sol·licitud i documentació 

adjunta, prèvia realització d’entrevista (a concertar 
personalment) o recepció d’acreditacions (alumnes 

estrangers)

Inscripció
Sol·licitud d’admissió fins el 19 de setembre de 2016, 

adjuntant Currículum vitae i Expedient acadèmic.
Autoinscripció: Escola de Postgrau UAB

www.uab.cat > Màsters i Postgraus

Matrícula
del 1 d'abril al 19 de setembre de 2016
Automatrícula: Escola de Postgrau UAB

www.uab.cat > Màsters i Postgraus

Coordinació 
Dr. Joan Nunes i Alonso, UAB  

Dr. Jordi Corbera i Simón, ICGC

Secretariat i suport  
Joaquim Calafí Rius, Responsable d’estudis
Ignacio Ferrero Beato, Responsable tècnic
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El Màster en Geoinformació forma especialistes que 
responen a la demanda del mercat professional de la 
geoinformació  amb  perfils  de:  Analista  o  consultor  de 
SIG  i d'aplicacions geoespacials; Desenvolupador 
d'aplicacions web i per a mòbils; Responsable de SIG 
corporatiu; Gerent o emprenedor de productes o 
serveis;  Responsable de projectes científics o comer-
cials.

ortides

Formació de qualitat, basada en: Objectius definits; 
Continguts estructurats; Ensenyament totalment pràctic 
per mitjà de projectes i tallers; Exigència i dedicació; 
Mitjans tècnics professionals; i la llarga Experiència 
professional de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-
lunya i del Laboratori d'Informació Geogràfica i Telede-
tecció de la UAB.

ualitat

La Geoinformació ha esdevingut un recurs bàsic i un 
component essencial de l'activitat de l'administració, les 
empreses i els ciutadans. El Màster en Geoinformació 
forma en les tecnologies més avançades per a produir, 
gestionar i utilitzar la Geoinformació: SIG; Sensors; GPS; 
Geolocalització; Programació web; Geoserveis; Realitat 
augmentada; Dispositius mòbils.

ecnologia
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Projecte 

Disseny i 
Gestió de
Projectes 

Títol propi de la UAB (Màster oficial en tràmit):  Màster en 
Tecnologies de la Informació Geogràfica, amb dues 
especialitats: A) Desenvolupament de Geoaplicacions; 
B) Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities.  
Durada de dos quadrimestres, el primer comú i el segon 
d´especialització.

Un cas real d’aplicació
La formació es completa en el segon quadrimestre amb el 
Treball Final de Màster (6 ECTS obligatoris). Una aplicació 
real desenvolupada en empreses o institucions, que aporta 
una primera experiència professional i la prova final de la 
formació adquirida.

60 ECTS, 2 Especialitats

Totalment pràctic
Les classes (300 hores, 6 per ECTS) són pràctiques, basa-
des en el desenvolupament de casos reals i exercicis de 
suport. A més, es disposa de 180 hores de taller (4 per 
ECTS) destinades a la realització dels projectes de mòdul (1 
projecte per a cada mòdul de 12 ECTS).

Dins de cada especialitat, l´alumne/a ha de realitzar 150 
hores de pràctiques professionals (6 ECTS obligatoris) en 
empreses o institucions del sector, seleccionades pel 
programa de Màster o proposades per l´alumne/a. 
L´estada de pràctiques serveix de base per al desenvolupa-
ment del Treball Final de Màster.

Pràctiques professionals
Calendari       Mòduls comuns: 26/9/16 - 13/1/17, Dl-Dv 16-20 h
                         Mòduls especialitats: 16/1/17 - 7/4/17, Dl-Dv 16-20 h
                         Pràctiques professionals: 18/4/17 - 16/6/17, 150 hores
                         Treball Final de Màster:  Lliurament 14/7/17 o 4/9/17

Import            Import total de la matrícula  6.500 € ( taxa d´inscripció   
                         UAB no inclosa), fraccionat en dos pagaments
                         de 60% (set 2016) i 40% (des 2016).

Lloc de realització (segons especialitat)  

            LIGIT,  Laboratori d´Informació Geogràfica i Teledetecció, 
                       Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia
                       i Lletres, Edifici B, 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain.
 

                ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
                       Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona, Spain
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Models de
Dades i
Estàndards de la
Geoinformació

Visualització i 
Dissseny de la 
Geoinformació

Processament 
d´Imatges, 
Fotogrametria i 
Observació de la 
Terra

Posicionament, 
Topografia i 
Navegació

Producció  de la
Geoinformació

Intel·ligència de
Geonegocis 

Anàlisi i 
Disseny de 
Geoaplicacions

Geoserveis per a
Smart 
Cities

R+D+I 
Smart 
Cities 

Dinàmiques 
Urbanes i
Polítiques de 
Planificació i de
Gestió

Sistemes de 
Gestió de 
Bases de
Dades

Programació 
Orientada a
Objectes

Programació
Web 

Geoaplicacions 
d´Escriptori

Geoaplicacions 
Web

Màrqueting i
Explotació de 
Geoiniciatives

Mòdul Dades Geospacials

Bases de 
Dades
EspacialsGeoprocessament

 2on quadrimestre Especialitat GESTIÓ DE LA GEOINFORMACIÓ 36 ETCS1er quadrimestre Comú 24 ECTS

Sistemes 
d´Informació 
Geogràfica
 

Mòdul Gestió de la GeoinformacióMòdul Sistemes Geoespacials

Mòdul Tècniques de Programació 
i Recursos de Geoinformació

Mòdul Desenvolupament de Programari

1er quadrimestre Comú 24 ECTS

 2on quadrimestre Especialitat GESTIÓ DE LA GEOINFORMACIÓ 36 ECTS

 2on quadrimestre Especialitat DESENVOLUPAMENT DE GEOAPLICACIONS 36 ECTS

Mòdul Dades Geospacials Mòdul Sistemes Geoespacials

Infraestructures de
Dades Espacials i 
Estàndards  de
Geoserveis

GeoApps 
Mòbils
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Mòdul Geoaplicacions per a Smart Cities

Projecte 
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Pràctiques
professionals

Treball Final 
de Màster 
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professionals

Treball Final 
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