
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de Prazas: 
Máximo 18 alumnos. 

(2 por PC) 
6 prazas para colexiados,  

6 prazas para estudantes de bioloxía e  
6 para outras titulacións 

 
Datas e Horario: 

Días 2 a 4 de novembro de 2005  
de 16:00 a 20:00 horas. 

 
Características do Curso: 

12 horas lectivas. 
Entregarase CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 

 
Lugar de Celebración: 

Centro de Supercomputación de Galicia 
Campus Sur. Santiago de Compostela 

 
Prazo de Inscrición: 

Ata o 24 de outubro ou ata cubrir o nº de 
prazas. 

 
Cotas de Inscrición: 

Colexiados COB e estudantes  
de Bioloxía (1º e 2º ciclo): .......  120,00 euros. 
Non colexiados e  
outras titulacións: ...................  150,00 euros. 
 
A selección farase por estricta orde de 
recepción dos correspondentes boletíns e 
xustificantes de pago no COBGA. Non se 
admiten reservas por ningún medio. O COBGA 
resérvase o dereito de cancela-lo curso de non 
haber inscricións suficientes. 
 
 

Información: 
 

                   
 
 
 
 

Tel. 981-53 14 40. Fax. 981-53 42 25. 
cursos@biologosdegalicia.org 

 
 

 
 

 
 
 
 

Curso de Introdución 
ás Extensións 

“Spatial Analyst” e 
“3D Analyst” para 

ArcView 
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 N
om

e e A
pelidos: ..................................................................................................... D

N
I: ................................................. 

Enderezo: ............................................................................................................................................................................... 
Localidade: ............................................................................. CP: ............................ Teléfono: ....................................... 
Titulación: ........................................................................................ Colexiado nº: ................... 
D

ata de nacem
ento: ..................................... (aos efectos da póliza de seguro suscrita polo CO

BGA
 para os

participantes nas súas actividades de form
ación). 

O
bservacións: ..................................................................................................... E-m

ail: .................................................. 
Em

presa: .............................................................................................. Cargo..............................,...................................... 
 Fago efectivo o im

porte do curso, euros ....................................... por m
edio de transferencia á conta do

C.O
.B. nº 2091-0341-82-3040016992 (Caixa Galicia, U

rbana 4, Santiago de Com
postela). Envíolles por

fax este Boletín de Inscrición e o xustificante de dita transferencia.  
 

Impartido por: 
 



Xustificación e Obxectivos do 
curso 
O obxectivo do curso é o de complementar os 
coñecementos adquiridos polos usuarios de 
ArcView 3x. 
Deste xeito satisfaranse as demandas dos 
profesionais que traballan co medio físico, no 
coñecemento das técnicas básicas dos sistemas 
de información xeográfica. O emprego das 
extensións “Spatial Analyst” e “3D Analyst” para 
ArcView complementan as capacidades deste e 
dótano dunhas capacidades para o procesado e 
tratamento de datos GRID (raster) que veñen a 
sumarse aos datos vectoriais que emprega o 
propio ArcView. Ademáis permiten a 
visualización de superficies en tres dimensións. 
O curso permitirá ao alumno comprender para 
que serven e cales son as avantaxes dos temas 
GRID e cales son as diferencias fundamentais 
con outro tipo de carácterísticas temáticas. 
Exploraranse as ferramentas do “Spatial Analyst” 
para creación de temas GRID, a rasterización de 
superficies temáticas e a introdución das 
técnicas básicas da planificación do territorio 
mediante o emprego de datos raster. 
A extensión “3D Analyst” para ArcView permitirá 
ao alumno a introdución a unha potente 
ferramenta que pode manexar, xestionar e 
visualizar superficies en tres dimensións. 
Poderase ademáis visualizar en “3D” datos 
vectoriais e asimilalos a superficies con datos 
altitudinais de tal xeito que se poderán integrar 
no espazo. 
Unha vez finalizado o curso o alumno terá unha 
visión xeral das posibilidades da aplicación 
destes sistemas na xestión do medio natural e 
facerse unha idea das potencialidades destas 
ferramentas. 
Explicaranse as funcións básicas e os conceptos 
fundamentais para que os participantes  que 
queiran seguir afondando no coñecemento 
destas ferramentas poidan facelo partindo duns 
principios básicos. 

Destinatarios 
Universitarios (licenciados e estudantes), 
persoal técnico, consultores e en xeral, 
todas aquelas persoas interesadas nesta 
materia e que acrediten coñecementos 
básicos de ArcView 3x ou experiencia 
equivalente. Non serán necesarios 
coñecementos de programación. 
 

Observacións 
Foi solicitado o Recoñecemento de 
Interese Ambiental pola Consellería de 
Medio Ambiente. 
 

Docencia 
Alberto López Amoedo. Enxeñeiro Técnico 
Forestal. Forma parte da Área de Medio 
Ambiente de INGENIERÍA DE VERTIDOS S.L.  
 

Alejandro Lamas Pérez. Licenciado en 
Ciencias Químicas. Na actualidade traballa 
na Área de Informática de INGENIERÍA DE 
VERTIDOS S.L.  
 

Marcos Estévez Malvar. Enxeñeiro Técnico 
Forestal. Forma parte da Área de Medio 
Ambiente de INGENIERÍA DE VERTIDOS S.L.  
 

Programa 
 

1- Traballando con temas GRID en 
ArcView:  
- Identificación e visualización dos 

temas GRID 
- Consultar e xestionar temas GRID 
 
2- Creación de superficies: 
- Interpolación de datos procedentes 

de información puntual 

- Comparación das diferentes 
superficies de interpolación 

- Crear novas superficies de 
elevación 

 
3- Resolver problemas con Spatial 
Analyst: 
- Cálculo de densidades 
- Realización de mapas de distancias 

e mapas de proximidade 
 
4- Convertir GRIDs e axustar as 
súas propiedades: 
- Convertir características temáticas 

a GRID 
- Axustar as propiedades do análise 

GRID 
 
5- Funcións de Spatial Analyst: 
- Emprego de operadores 
- Emprego de peticións 
- Empregando procedementos 

condicionais 
- Crear veciñanza e estatísticas 

zonais 
 
6- Introdución a 3D Analyst: 
- Introdución 
- Visualización de datos en 3D 
- Creación e simbolización de temas 

TIN 
- Creación de características 

temáticas en 3D 
- Análise de rutas 
 
7- Análise de visibilidade. 

 


