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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
     La complexitat del món i la desequilibrada relació que la societat manté amb el medi, fan necessaris 
uns marcs de referència que permetin entendre una realitat plena de conflictes i contradiccions.  
 
L’objectiu principal de l’assignatura és contribuir a la comprensió de la interdependència entre els 
diferents elements que composen el sistema planetari, així com de les conseqüències medi ambientals de 
l’ús del medi natural per part de la societat. L’assignatura se centra en la comprensió,  mitjançant  temes i 
casos concrets, d’algunes idees bàsiques: 
 
- La terra com a recurs fonamental per a la societat. 
- La societat utilitza els recursos de maneres diferents, tot fent servir les tecnologies necessàries en cada 
moment. 
- La utilització dels recursos té un impacte sobre el medi ambient. 
- És necessària una actitud crítica envers la utilització de la tecnologia i les seves repercussions 
ambientals i socials. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
 
Introducció.     La natura com a medi, risc i únic recurs per a la humanitat. 
 
1. El funcionament del medi. 
        El sistema climàtic i les grans àrees de la terra. 
 
2. La interrelació entre sistema natural i societat.  
         De l’ocupació a l’explotació del medi.  
         Processos de desenvolupament i medi ambient 
 
3. L’impacte de la societat sobre el medi. 
         Crisis ambientals, ideologia i política. Anàlisi de casos a diferents escales. 
 
 
3. Avaluació 
L’assignatura preveu la utilització de nombrós material gràfic: llibres de text, cartografia, documentació 
gràfica, articles de premsa i reportatges, recursos audiovisuals (Vídeos, DVD) combinats amb el treball 
sobre suport informàtic (CD-Rom, Internet). Es duran a terme explicacions teòriques a l’inici de cada 
apartat, per centrar els temes i les línies principals d’estudi.  
 
Els estudiants realitzaran exercicis pràctics, individuals i de grup a l’aula, per elaborar anàlisis de texts, 
mapes, estadístiques, gràfics, etc. Paral·lelament es durà a terme un treball d’anàlisi d’un cas concret, en 
grups cooperatius. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…) 
 



Referències webs 
 
Agència europea de mediambient: http://www.eea.eu.int  
Earth observatory: http://earthobservatory.nasa.gov/  
Earthshots: satellite images of environmental change:  
http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents  
Environmental Issues: http://www.globalissues.org/EnvIssues/  
Gesource: http://www.gesource.ac.uk/environment.html  
Google Earth: http://earth.google.com/  
The ecologist: http://www.theecologist.net/files/docshtm/index.asp  
United Nations Environment Programme. Environment for development:  
http://www.unep.org/DPDL/civil_society  
One Planet Many People. Atlas of our changing environment: 
 http://www.na.unep.net/OnePlanetManyPeople/index.php  
Visible Earth: http://visibleearth.nasa.gov  
World Bank Environment: http://www.worldbank.org/  
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