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Durant el curs s'aprendrà a utilitzar l’eina d’anàlisi i visualització de dades CARTO
Builder. Una eina molt potent e intuïtiva per treballar amb “Location Intelligence”
que ens ofereix la capacitat de visualitzar dades espacials per identificar i analitzar
relacions i prendre decisions eficients.
En finalitzar el curs els alumnes hauran adquirit els coneixements teòric-pràctics
necessaris per treballar amb CARTO Builder i totes les seves funcionalitats, tant
bàsiques com avançades.

El curs està dirigit a professionals de qualsevol àmbit: geògrafs, ambientòlegs,
professors, periodistes, analistes de dades, enginyers, etc., que requereixin o
necessitin treballar amb dades geoespacials en un entorn online.

No és necessari tenir coneixements previs de SIG, programació, ni anàlisi de dades
encara que si es disposen d’aquests coneixements es podrà treure més profit al
curs.
Durant el curs es treballarà amb la versió de prova de 30 dies que ofereix l’aplicació.
Per al seguiment del curs és necessari disposar d'un ordinador portàtil i s'aconsella
treballar amb el navegador web Chrome o Firefox.

Llicenciat en Geografia amb un Màster en Tècniques per a la Gestió del Medi
Ambient i el Territori. Freelance, en contínua formació, amb més de 5 anys
d'experiència en projectes SIG. Especialitzat en DataViz, OpenData, SIG, SIG Cloud i
Web Mapping.
Membre del Col·legi de Geògrafs (nombre de col·legiat 2.072) i l’Associació de
Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC).
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El curs té una durada total de 16 hores presencials, dividit en 4 sessions de 4 hores.
1ra Sessió: Una aproximació a les diferents fonts de dades.
2ona Sessió: Introducció a CARTO Builder: Característiques i funcionalitats
principals.
3ra Sessió: Funcions avançades de CARTO Builder.
4a Sessió: Realització de Casos Pràctics.
Per realitzar el curs es facilitarà a l'alumne un dossier teòric-pràctic en
format pdf perquè pugui seguir-lo adequadament.

•
•
•

General: 225 €.
Col·legiats, associats i entitats adherides: 150 €.
Col·legiats i associats aturats i PreCol·legiats: 112,50 €
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