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Nom de l’assignatura i Codi GEOGRAFIA DE CATALUNYA; 28156 

Curs i període en el que 
s’imparteix 

Primer curs, primer semestre 

Horari de docència Dm i Dj, 8:30-10h 

Crèdits i Crèdits ECTS Crèdits ECTS: 5 

Tipus d’assignatura  Troncal 
Nom del professor: Helena Estalella i Boadella 
Despatx: Deganat 
Correu electrònic: Helena.Estalella@uab.cat 
Horari tutories: a concretar el primer dia de curs. 
Campus Virtual 
Xavier Oliveres Porfessor de treball de camp. 
Despatx: departament geografia 

 
Professorat de l’assignatura 
 

Correu electrònic: xavier.oliveres@uab.cat 
 

Objectius 
1.-Aprendre a analitzar la interrelació entre el medi físic i la societat a Catalunya. 
2.-Aprendre a analitzar la distribució de les persones i les activitats en el territori i dels fluxos que generen. 
3.- Aprendre a obtenir coneixement directe del territori en el treball de camp. 
4.-Desenvolupar el raonament científic i crític 
5,- Aprendre a estructurar correctament els textos escrits.  
6.- Aprendre a manejar bases de dades estadístiques. 

Continguts 
• El medi com escenari i recurs d’espai. 

 
• El clima mediterrani : l’aigua com a recurs i com a risc 

 
• La vegetació i el risc d’incendis.  

 
• Característiques demogràfiques de la població i  evolució històrica 
 
• Les mobilitats i les migracions en la història recent de Catalunya. Estudi d’històries familiars. 

 
• El model territorial del poblament: la dispersió. Causes i conseqüències. 

 
• El model territorial de la producció en un mon globalitzat 

 
• La industria, del tèxtil a la immobiliària.  

 
• El sector agrari i els territoris rurals 

 
• El turisme massiu de costa i els altres models turístics.  

 
• L’ordenació del territori i la protecció del medi natural 

 
• Presentació de treballs i cloenda 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 

- Exposicions orals del professor. 
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula) 
- Pràctiques que inclouen treballs a l’aula amb bases de dades i cartografia on line i treball personal estudiant.
- Debat, discussió i anàlisi crítica a l’aula sobre temes del curs.  

Pràctiques 
Sortida de treball de camp a càrrec del  professor Xavier Oliveres. 1,5 crèdits ECTS.  
 

Avaluació 
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L’avaluació serveix tant per les dues convocatòries: 
L’avaluació dels continguts es portarà a terme a través d’un examen i dels treballs pràctics realitzats al llarg del 
semestre. L’examen constarà de 4 qüestions a desenvolupar entre 8 proposades. En les qüestions es valorarà la 
pertinència i rellevància de les respostes i la capacitat d’argumentació de les idees exposades.. Els treballs pràctics 
s’avaluaran mitjançant un informe de progrés de l’estudiant. 
 
L’avaluació del Treball de camp  es realitzarà a partir d’ un treball – informe realitzat en grup sobre els canvis i 
les permanències territorials. 
 
Qualificació:  La qualificació del treball de camp representarà un 25% del valor total de l’avaluació. L’examen 
representa també el 25% del valor total i l’avaluació de les pràctiques representa el 50% restant. Caldrà obtenir 
com a mínim un 5 de l’examen. 

Bibliografia i materials específics 
H. BIBLIOGRAFIA 
 
H.1 BIBLIOGRAFIA DE MANUALS DE CONSULTA RECOMANATS 
 
MAJORAL, Roser (coor.)(2002) Catalunya un anàlisis territorial. Barcelona, Ariel. 
PANAREDA i CLOPÉS, Josep Maria (1996) Resum de Geografia Física de Catalunya. Vic, Eumo Editorial, 
Col·lecció Descoberta Geogràfica nº 3. 
 TORT, JOAN ( 2002) Perquè Catalunya és com és. 32 preguntes per descobrir la geografia del Principat 
Barcelona, Ed. 62 
 
 H.2 BIBLIOGRAFIA DE GRANS OBRES QUE US PODEN SERVIR DE REFERÈNCIA I CONSULTA AL 
LLARG DEL CURS: 
 
 CAHNER,M.(dir)(1981-1985) Gran Geografia Comarcal de Catalunya  19 vols., Barcelona , Enciclopèdia 
Catalana. 
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA (1978-1994) Col•lecció Catalunya Comarcal (41 monografies 
comarcals), Barcelona, Caixa d’Estalvis de Catalunya 
CARRERAS,C.(dir)(1992-1996) Geografia General dels Països Catalans 7 vols, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana 
FOLCH,R(dir) (1984-1992) Historia Natural dels Països Catalans 15 vols. Barcelona ,Enciclopèdia Catalana. 
FOLCH, R(dir) (1993-1998) Biosfera 11 vols. Barcelona ,Enciclopèdia Catalana. vol 5 Mediterrànies 
RIQUER, Borja de (dir.) (1995-1997)Història , política, societat i cultura dels Països Catalans 5 vols Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana 
SOLÉ SABARÍS, L(dir) (1958-1974) Geografia de Catalunya 4 vols. Barcelona, Aedos. 
VILAR, Pierre (1965 – 1968) Catalunya dins l’Espanya Moderna. Vol 1.Barcelona, Edicions 62 
 
H.3 ATLAS i MAPES 
ENCICLOPÈDIA CATALANA ( 1995) Atlas Topogràfic de Catalunya 1:50.000. 3 vols. Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya. 
GIP RECLUS(1995) Atles de l’euroregió Catalunya, Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées, Unión Europea, 
Region Languedoc Rousillon. 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1996) Atlas climàtic de Catalunya Barcelona , Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1992) Mapa d’imatge satèl.lit de Catalunya 1: 250.000, 
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (2004) Mapa comarcal de Catalunya. 1: 50.000 .Baix 
Llobregat.  Col,lecció 1:50.000 nº 11.,Barcelona,. I. C. C. 
 
Webs:  
 
www.meteocat.com  Servei català de meteorologia 
www.inm.es Instituto Nacional de Meteorología  
www.idescat.net  Institut d’estadística de Catalunya. 
www.ced.uab.es  Centre d’Estudis Demogràfic. 
www.mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp Departament de Mediambient i Habitatge Generalitat de Catalunya  
www.caixacatalunya.es/caixacat/cat/ccpublic/particulars/default.htm Publicacions on line de Caixa de 
Catalunya.especialment l’Anuari Economic Comarcal. 


