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Informació general de l'assignatura

Denominació MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL

Codi 102473

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Forestal 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació DE MIGUEL MAGAÑA, SERGIO

Departament/s PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Els/les estudiants hauran de fer treball autònom durant les classes així com dins del
marc de la seva formació autònoma fora de l'horari de classes. Aquest treball
consistirà en exercicis de modelització i anàlisi de dades sobre ecosistemes i
espècies forestals a desenvolupar de manera individual i/o en grups reduïts (en funció
del que indiqui el professorat del curs). La realització satisfactòria d'aquests treballs
juntament amb una assistència a les classes superior al 80% de les hores de curs
impartides, eximirà de la realització d'un examen de final de curs. En cas que algun
estudiant no compleixi aquests requisits, es valorarà la possibilitat de realitzar un
examen final de curs als alumnes en qüestió.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, Castellà, Anglès

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Distribució de crèdits - 4 crèdits orientats a familiaritzar-se amb conceptes clau dins l'àmbit de la
modelització de la dinàmica forestal (models de creixement i producció orientats a la
gestió forestal) (impartit pel professor Sergio de Miguel), així com amb les principals
eines estadístiques necessàries (tècniques de regressió lineal i no lineal, regressió
simple i múltiple, regressió logística). D'aquests 4 crèdits, 0.8 crèdits seran impartits
per la Dr. Alejandra Morán (CTFC), qui treballarà específicament els models de
distribució d'espècies. 

- 2 crèdits orientats a familiaritzar-se amb conceptes clau dins l'àmbit de l'anàlisi
multivariant aplicat a ecosistemes forestals (impartit pel professor Josu González
Alday) 

- Les classes combinaran conceptes teòrics amb moltes pràctiques amb ordinador.
Per aquest motiu les classes tindran lloc a una aula d'informàtica (especificada als
horaris del curs). 

- Totes les anàlisis estadístiques es faran amb el software R (el software lliure més
utilitzat en el món científic), per la qual cosa els alumnes també aprendran a
programar i fer anàlisis en R. 

- Aula i horaris (veure Informació del Curs 2018-2019 a la web ETSEA)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

AMÉZTEGUI GONZÁLEZ, AITOR aitor.ameztegui@udl.cat ,2

DE MIGUEL MAGAÑA, SERGIO sergio.demiguel@udl.cat 3,8

GONZALEZ ALDAY, JOSU josu.alday@udl.cat 1,8

MORERA MARRA, ALBERT albert.morera@udl.cat ,2

Objectius acadèmics de l'assignatura

- To have an overview of forest and ecological modeling procedures, with special focus on species distribution
models, individual-tree forest management oriented models and multivariate analysis
- To analyze statistically different datasets in order to develop and fit different models (species distributions, site
index, diameter increment, height-diameter, volume, biomass, etc.) and analyze complex datasets.
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