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Unitat que imparteix:

751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
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2018

Titulació:

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA SOSTENIBILITAT (Pla 2013). (Unitat
docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:

5

Idiomes docència:

Català, Castellà, Anglès

Professorat
Responsable:

AGUSTÍ PÉREZ FOGUET

Altres:

MARIA ISABEL ORTEGO MARTINEZ

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Bàsiques:
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentarge que els permitin continuar estudiant d'una manera que
haurà de ser en gran mesura autodirirgit o autònom.
Específiques:
2. Aplicar adequadament, i de forma crítica i eficaç, marcs conceptuals, processos i tècniques d'obtenció i tractament
de dades, estadística aplicada, modelització matemàtica, anàlisi de sistemes, sistemes d'informació geogràfica,
tecnologies de la informació i les comunicacions i l'ecologia industrial a la solució de reptes de la sostenibilitat i
desenvolupament sostenible.
3. Aplicar els mètodes i eines utilitzats en la identificació, gestió de la informació, planificació, gestió, execució i
avaluació de programes i projectes en l'àmbit de la sostenibilitat i la gestió ambiental i saber aplicar-los en forma
col·laborativa a problemes concrets.
4. Dissenyar, desarrollar, aplicar i avaluar marcs conceptuals, teories, metologies i tècniques propies de les TIC en
contextos de promoció del desenvolupament sostenible i la sostenibilitat.
Genèriques:
CG02. Desenvolupar i / o aplicar idees amb originalitat en un context d'investigació, identificant i formulant hipòtesis o
idees innovadores i sotmetent-les a prova d'objectivitat, coherència i viabilitat.
Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de
dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
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Metodologies docents
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents metodologies docents:
Classe magistral o conferència (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals o
bé per persones externes mitjançant conferències convidades.
Resolució de problemes i estudi de casos (RP): resolució col · lectiva d'exercicis, realització de debats i dinàmiques de
grup, amb el professor o professora i altres estudiants a l'aula; presentació a l'aula d'una activitat realitzada de forma
individual o en grups reduïts.
Treballs pràctics en laboratori o taller (TP): realització de dissenys, mesuraments, verificacions, etc.: i presentació dels
resultats en forma oral o escrita de forma individual o en grups reduïts.
Treball teòric-pràctic dirigit (TD): realització a l'aula una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic, individualment o
en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
Projecte, activitat o treball d'abast reduït (PR): aprenentatge basat en la realització, individual o en grup, d'un treball de
reduïda complexitat o extensió, aplicant coneixements i presentant resultats.
Activitats d'Avaluació (AV).
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents activitats formatives:
Presencials
Classes teòriques i conferències (CTC): conèixer, comprendre i sintetitzar els coneixements exposats pel professorat
mitjançant classes magistrals o bé per conferenciants.
Classes pràctiques (CP): participar en la resolució col·lectiva d'exercicis, així com en debats i dinàmiques de grup, amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula.
Pràctiques de laboratori o taller (L/T): comprendre el funcionament d'equips, especificacions i documentació; realitzar
dissenys, mesuraments, verificacions, etc. i presentar els resultats de manera oral o escrita de forma individual o en grups
reduïts.
Tutories de treballs teòric pràctics (TD): realitzar a l'aula una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic,
individualment o en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
No presencials
Realització d'un projecte, activitat o treball d'abast reduït (PR): portar a terme, individualment o en grup, un treball de
reduïda complexitat o extensió, aplicant coneixements i presentant resultats.
Estudi autònom (EA): estudiar o ampliar els continguts de la matèria de forma individual o en grup, comprenent,
assimilant, analitzant i sintetitzant coneixements.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
En finalitzar l'assignatura, el/l'estudiant:
Desenvolupa i l'aplica conceptes i teories de matemàtica i estadística aplicada amb originalitat a la resolució de reptes de
la sostenibilitat i el desenvolupament, identificant i formulant hipòtesi o idees innovadores i sotmetent-les a prova
d'objectivitat, coherència i viabilitat.
Aplica de forma eficient tècniques i instruments propis de la matemàtica i l'estadística aplicada a reptes de la sostenibilitat
i el desenvolupament mitjançant eines informàtiques de desenvolupament obert.
Integra i analitza críticament el resultat d'utilitzar models matemàtics i estadístics en la definició de solucions i estratègies
de sostenibilitat i desenvolupament.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

37h 30m

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

7h 30m

6.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h
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Continguts

(CAT) Información e indicadores de
sostenibilidad y desarrollo.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT) Indicadores e índices de sostenibilidad, desarrollo sostenible y desarrollo humano. Información
internacional
Definición de índices compuestos. Normalización. Agregación. Sensibilidad.

(CAT) Estadística descriptiva e inferencial básica. Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT)

(CAT) Regresión lineal

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT) Regresión lineal. Regresión multivariante. Regresión múltiple.
Regresión lineal generalizada, regresión logística.
Análisis de la varianza. Selección de modelos.

(CAT) Datos composicionales.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT) Principios y geometría del análisis composicional.
Transformación isogeométrica.

(CAT) ACP, Análisis factorial, Índices basados en
la varianza

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT) Análisis de componentes principales. Índices dirección de máxima varianza. Correlación y covarianzas.
Biplots.
Análisis factorial. Índices de varianza total. Extracción de factores .Rotaciones. Interpretación geométrica.
Selección de variables y de pesos.
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(CAT) Análisis clúster. Técnicas de Clasificación.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Descripció:
(CAT) Medidas de proximidad. Métodos jerárquicos. Métodos de particición y optimización
Clasificadores lineales. Análisis discriminante lineal.

Planificació d'activitats

(CAT) Definición de un índice compuesto
para valorar países.

Dedicació: 12h
Activitats dirigides: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h

(CAT) Caracterización de niveles de servicios Dedicació: 12h
Activitats dirigides: 6h
y priorización de grupos sociales vulnerables Grup petit/Laboratori: 6h

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

(CAT) Control de aprendizaje.

Sistema de qualificació
AV1
AV2
AV3
AV4
AV5

Prova escrita de control de coneixements (PE). 40%
Prova oral de control de coneixements (PO). 0%
Treball realitzat al llarg del curs (TR). 30%
Assistència i participació en classes i laboratoris (AP). 10%
Qualitat i rendiment del treball en grup (TG). 20%

Normes de realització de les activitats
Les normes de realització de les activitats s'especificaran en el mateix enunciat.
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