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Objectius 
Els objectius fonamentals de l’assignatura són entendre les contribucions actuals de la Geografia Econòmica i Social i 
analitzar els seus potencials com a eina d’anàlisi del territori en temàtiques tan contemporànies i properes com poden ser els 
processos de globalització econòmica i els canvis de les relacions entre la societat i el medi ambient. La intenció que es dóna 
en aquest curs es troba clarament enfocada cap a l’adquisició de metodologies, conceptes i tècniques que ajudin a interpretar la 
relació entre les activitats econòmiques i el territori. 

Continguts 
Bloc 1 Introducció  
Unitat 1.1 Què és la geografia econòmica 
Unitat 1.2 Els mapes conceptuals de geografia econòmica 
Unitat 1.3 Geohistòria del capitalisme 
 
Bloc 2 Els factors 
Unitat 2.1 Població i economia 
Unitat 2.2 Infraestructures de comunicació 
Unitat 2.3 Recursos, medi ambient i externalitats 
Unitat 2.4 Geografia econòmica aplicada 
Unitat 2.5 Un concepte actual: “deslocalització” 
 
Bloc 3 La geografia de la producció (indústria i serveis) 
Unitat 3.1 L’activitat econòmica i el procés de localització 
Unitat 3.2 Aspectes microespacials de l’activitat econòmica industrial 
Unitat 3.3 Aspectes macroespacials de l’activitat econòmica industrial 
Unitat 3.4 La geografia del nou espai econòmic 
Unitat 3.5 Els serveis 
 
Bloc 4 La geografia econòmica de la reproducció social 
Unitat 4.1 La salut  
Unitat 4.2 L’ensenyament  
 
Bloc 5. Estudi de casos  
Unitat 5.1 La geografia econòmica de les activitats il·legals i al·legals  
Unitat 5.2 Les visions del Vallès 
 
Bloc 6 Una interpretació geoconòmica del món 
Unitat 6.1 El mapa geoeconòmic del món 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula). 
- Realització d’exercicis basats en estadístiques, casos reals, etc. 
- Discussió tutoritzada de les lectures, del treball i els  exercicis pràctics. 

Pràctiques 
L’activitat pràctica en aquesta assignatura s’estructura en tres eixos: 
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1. Pràctiques guiades i tutoritzades en cadascun dels temes: 
- comentari de textos, 
- comprovació de coneixements teòrics i metodològics, 
- resolució de problemes, i 
- aplicació de tests estadístics. 
 
2. Exercicis opcionals: 
-  reafirmar els coneixements obtinguts de les unitats teòriques 
 
3. Ressenya: 
- Relacionar els diferents continguts en un cas pràctic. 

Avaluació 
Comprovar que s’ha assolit una metodologia d’anàlisi espacial en geografia. Conèixer les bases teòriques i les 
tècniques de resolució dels problemes espacials. Saber adaptar els conceptes i tests estadístics més usuals per la 
comprensió de l’anàlisi espacial. 
 
Examen: L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant una prova final que constaran de preguntes 
curtes referides a continguts concrets dels temes del programa.  
Es valorarà: 

- La pertinència de la resposta. 
- L’assoliment d’un grau adequat de coneixement sobre el tema.  

 
Pràctiques i exercicis: S’avaluarà cadascuna de les pràctiques i exercicis a partir dels informes presentats pels 
estudiants. Hi ha quatre pràctiques obligatòries i exercicis opcionals 
Els criteris de valoració seran:  

- La presentació formal. 
- L’adequada realització d’una anàlisi estructurada sobre els resultats obtinguts.  
- En el cas específic de l’anàlisi de textos, es valorarà especialment la capacitat per extreure i exposar la 

informació més rellevant i connectar-la amb els continguts de la matèria. 
 
Ressenya: La ressenya d’una lectura relacionada amb l’assignatura, a determinar per part dels estudiants.  
 Es valorarà:  

- La capacitat de buscar i sintetitzar informació diversa. 
- La qualitat de l’estudi i les seves conclusions. 
- La capacitat d’estructuració i exposició mitjançant un informe escrit. 
- Els aspectes formals de presentació.  

Qualificació:  
a) Exàmens de continguts (50% de la nota final)  
b) Ressenya (25%) 
c) Avaluació de pràctiques i exercicis (25%) 

Per tal de poder fer mitja amb la ressenya i les pràctiques és obligatori que la nota de l’examen de contingut sigui 
superior a 5.  
No es podrà aprovar l’assignatura si no es realitzen els treballs, si no es lliuren totes les pràctiques i exercicis i els 
exàmens finals.  
 
En la convocatòria de setembre es obligatori el lliurament de totes les pràctiques i la ressenya en cas de què tan 
sols es presenti a l’examen no és possible aprovar l’assignatura. 
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