ArcGIS básico

QGIS (Quantum GIS) básico
DATAS

TEMARIO

10-14 novembro: QGIS básico
17-21 novembro: ARCGIS básico

Formato, horario e prezo:

15 h presenciais, Luns a venres de 19 a 22:00 horas
150 € (90 € con desconto USC)2

Lugar:

Sala AccessGRID, Edif CACTUS, Campus Vida, Santiago

Características dos cursos SIT:

√ Orientados

a tódalas titulacións e areas de
coñecemento que requiran o manexo de información
espacial e xeográfica. Non se necesitan coñecementos
previos

√ Desenvolvemento
primeiro día.

de exercicios prácticos dende o

√ Traballo sobre as últimas versións dos programas.
√ Diploma oficial da USC para todos os cursos.
√ Soporte a dúbidas durante 2 meses despois do remate
do curso.

√O

SIT proporciona equipos informáticos no caso dos
cursos presenciais, pero si queres podes levar o teu
propio portátil.

1 Tódolos cursos do SIT se poden realizar en modalidade presencial ou
online, a través da súa aula virtual.

Visualización e consulta de datos:
Simbolizado e etiquetado
Filtros e consultas
Formatos de datos
Fontes de datos xeográficos e servizos WMS
Elaboración de cartografía
Xeometrías: debuxo
e modificación de
xeometrías
Táboas: cumprimentación de atributos, cálculo
de
propiedades
xeométricas
(áreas,
coordenadas,...)
Xeoprocesamento
Elaboración de mapas e saídas gráficas

Matrícula:
Matrícula aberta a membros da USC e a persoas non
pertencentes á Universidade.
Para a preinscrición débese enviar un correo a
formacionsit@usc.es co título do curso " ArcGIS
básico" ou “QGIS básico”, e no corpo da mensaxe o
teu nome completo e DNI/NIE, a túa vinculación á
USC (alumno, investigador, profesor e grupo) se é o
caso, e por último datas do curso así como a
modalidade, no caso de cursos mixtos presencialtelepresencial.

2 Os membros da USC teñen un desconto do 40% sobre o prezo do
curso (imprescindible acreditar documentalmente)
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