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1. Dades de l’assignatura 
 

Nom de l’assignatura GEOGRAFIA D’ÀSIA 
  
Codi 101522 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Primer curs – Primer semestre 

  
Horari http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/  
  
Lloc on s’imparteix Facultat de Traducció i Interpretació 
  
Llengües Català, castellà 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a MIQUEL VILARÓ I GÜELL 
  

Departament GEOGRAFIA 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B9‐1038 
  

Telèfon (*) 935814813 
  

e-mail Mivigu@telefonica.net 
  

Horari d’atenció  
 
2. Equip docent 

Nom professor/a  
  

Departament  
  

Universitat/Institució  
  

Despatx  
  

Telèfon (*)  
  

e-mail  
  

Horari de tutories  
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 
 

 No són necessaris prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament 
l’assignatura, encara que pot ajudar haver cursat l’assignatura de Geografia durant el 
batxillerat. 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
L’assignatura  es  planteja  seguint  els  criteris  convencionals  de  la  Geografia  Regional.  La 
seva  funció  principal  és  oferir  els  trets  més  significatius  del  marc  geogràfic  de  l’Àsia 
oriental, i de manera especial de Xina, Corea i Japó. L’objectiu és introduir els elements 
territorials necessaris, tan físics com humans de la regió, a fi de que els/les estudiants 
puguin disposar d’un mapa mental que els faciliti la correcta comprensió de les referències 
sobre el territori que puguin sorgir al llarg de la carrera en les diferents assignatures.  
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

  

Competència 
(CE31)  Conèixer i comprendre els trets més rellevants de la Geografia 
Física i Humana de l’Àsia oriental 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
- Demostració d’un coneixement suficient  dels conceptes clau  i 
dels marcs teòrics de la Geografia Regional. 
- Identificació i descripció bàsica de la Geografia del continent 
asiàtic en general 
- Identificació i descripció bàsica de la Geografia física de Àsia 
oriental 
- Identificació  i descripció bàsica de la Geografia humana de Àsia 
oriental 
- Inici de línies d’autoaprenentatge sobre aspectes geogràfics de la 
regió 
 
 

  

Competència 
(CE6) Aplicar els recursos de les TICs en el buidatge, recopilació,  anàlisi  i 
presentació de la informació geogràfica de l’Àsia oriental 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
- Ús de metodologies i eines diferents per a fins específics de 
recerca i aprenentatge dins el camp de la Geografia 
- Ús de terminologia i plantejaments conceptuals propis de la 
Geografia 
- Assimilació  i avaluació  dels resultats obtinguts en les línies de 
recerca geogràfica 
 
 

  

Competència 

(CT1) Posseir habilitats en les relacions personals 
(CT2) Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions 
(CT8) Vetllar per la qualitat del propi treball 
(CT10) Promoure el desenvolupament sostenible 

   

Resultats d’aprenentatge 

 - Els que resulten de l’aplicació de les competències transversals  
descrites. 
 
 
 

  

Competència 

(CG1) Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber 
comunicar-los de manera efectiva. 
(CG2) Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom 
(CG3) Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions 
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6.- Continguts de l’assignatura 
 
El programa s’estructura en dos grans blocs, un de Geografia Física i l’altre de Geografia 
Humana, amb uns continguts i una seqüenciació didàctica establerts segons el següent 
cronograma:    
 
21 SETEMBRE‐ PRESENTACIÓ DEL CURS 
‐ Anàlisi de les idees prèvies 
‐ Formació dels grups 
‐ Presentació del continent asiàtic 
 

23 ‐ GEOGRAFIA FÍSICA 
‐ Latituds i longituds d’Àsia 
‐ Façanes occidental/oriental 
‐ Exercicis de coordenades 

28 DISTRIBUCIÓ DELS OCEANS  
‐ Corrents marins 
‐  Circulació  de  les  masses  d’aigua 
asiàtiques 
‐ Recursos pesquers 
‐ Plataformes continentals i ZEE 
‐ Política dels estrets 

30 DISTRIBUCIÓ DEL RELLEU 
‐ Tectònica de plaques 
‐ Les plaques asiàtiques 
‐ La formació del relleu 
‐ Unitats del relleu asiàtic 
‐ Xarxa hidrogràfica 
 

5 OCTUBRE PRÀCTICA 1 
 
‐ El marc físic del continent asiàtic 
 
 
 

7 CLIMES 
‐ Distribució dels climes 
‐ Interpretació dels climogrames 
‐ Espais agrícoles 
‐ Infraestructures hidràuliques  

12 
‐ No lectiu 
 
 

14 
‐ Geografia Física de Xina 
 
 

19 
‐ Geografia Física de Corea i Japó  
 
 
 

21 
‐ Control de Seguiment 1 
‐ Lliurament 1ª ressenya 

26 GEOGRAFIA HUMANA 
‐ La idea de regió 
‐ Les regions asiàtiques 
‐ Àsia oriental una regió 
‐ El procés de regionalització 

28 ELS PAÏSOS ASEAN 
‐ L’ASEAN 
‐ ASEAN + 3 
‐ L’ASEAN en el procés de regionalització 
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2 NOVEMBRE DEMOGRAFIA D’ÀSIA ORIENTAL 
‐ Perfil demogràfic d’Àsia Oriental 
‐ Transicions demogràfiques  
‐ Pressions demogràfiques, migracions i 
medi ambient 
‐ Ètnies i cultures 

4 DEMOGRAFIA XINESA 
‐ La família tradicional 
‐ La transició demogràfica 
‐ La política del fill únic 
‐ La diàspora xinesa 
 

 
9   SINGAPUR:  
‐ un model asiàtic? 
‐ Els pares de la pàtria: Lee Kuan Yew 
‐ El procés de creació de la Ciutat/Estat 
‐ Situació actual i reptes de futur 
 

11 TAIWAN: 
 ‐ Geografia física de l'espai taiwanès 
 ‐ Població i poblament  
 ‐ L'economia taiwanesa  
 ‐ Marc geopolític 

16 LA PENÍNSULA DE COREA:  
‐ Marc geogràfic 
‐ La divisió d'un poble: la guerra de 
Corea 
‐ Paral∙lel 38º N i conflictes fronterers 
‐ Política Jushe a Corea del Nord 
 

18  
‐La política del sol brillant 
‐ Geopolítica regional 
‐ Corea del Nord: un país en l'Eix del mal 
‐ Evolució de la Península en l'últim any 

23  
 
‐ El model urbà a l’Àsia oriental 
‐ La xarxa de transports 
 
 

25  
‐ PRÀCTICA 2: Geografia humana d’Àsia 
oriental.  
‐ Lliurament 2 ressenya 
 

30 GEOGRAFIA ECONÒMICA 
‐ El desenvolupament econòmic de Japó 
‐ El model productiu japonès 
 
 

1 DESEMBRE  
‐ Economia de Corea 
‐ Economia de Xina 

7  
 
‐ No lectiu 

9  
‐ Agricultura xinesa 
‐ Evolució del sector primari xinès  

14 
‐ Desenvolupament econòmic i medi ambient 
a l’Àsia oriental  
 
 

16  
‐ Distribució dels recursos naturals i 
conflictes fronterers 

21 
‐ Relacions Xina‐Índia 
‐ Relacions Xina‐Àfrica 
 
 

23 
‐ Control de seguiment 2 
‐ 3 ressenya 
 

11 GENER 
 
‐ PRÀCTICA 3:  Geopolítica d’Àsia 
oriental 
 
 
 

13 
 
‐ Presentacions treballs  
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 
 
L’assignatura combina diferents tècniques metodològiques, com són les classes teòriques 
participatives, tallers tutoritzats de pràctiques, treballs individuals i en grups, 
estudis de cas, exposicions de treballs i ressenyes pautades de lectures, dissenyades per 
a la docència en grups grans d’estudiants. L’assignatura és presencial i exigeix 
l’assistència a un mínim del 80 % de les classes, encara que contempla l’ús de les TICs en 
les activitats de lliurament de documents per part del professor i en el seguiment puntual 
de determinades activitats. La càrrega de treball fora de l’horari  lectiu es calcula en 
unes 60 hores. 

 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    
 PRÀCTICA 1: EL MEDI FÍSIC  5   

 PRÀCTICA 2 : GEOGRAFIA HUMANA 
D’ÀSIA ORIENTAL  5   

 PRÀCTICA 3: GEOPOLÍTICA D’ÀSIA 
ORIENTAL  5   

 
Supervisades    

 TREBALLS DE GRUPS  5   
    
    
 
Autònomes    

 ESTUDI DELS CONTINGUTS  10   
 EXERCICIS PRÀCTICS  10   
 RESSENYES DE LECTURES  20   
 
 
 
 
 

 

8.- Avaluació 
 
 
• Assignatura presencial. Els/les estudiants amb una assistència inferior al 80 % de les 

classes hauran de superar prèviament un examen global el dia oficial d’avaluació final. 
• L’avaluació  de  l’assignatura  és  continuada,  amb  controls  parcials  de  seguiment  i 

realització  de  pràctiques.  Oportunament  es  fixaran  les  dates  de  lliurament  de  les 
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pràctiques 
 
• La  nota  final  s'obté  a  partir  dels  tres  criteris  que  figuren  a  continuació,  sense 

possibilitat d'excloure'n cap: 
 
1. Lectura obligatòria d’un llibre recomanat, que caldrà ressenyar en tres parts segons 

les dates de lliuraments establertes en el cronograma. Fins a 2 punts. 
2. Pràctiques obligatòries de curs i nota dels controls de seguiment. Fins a 4,5 punts. 
3. Presentació  d’un  petit  treball  de  recerca  en  grup  sobre  el  Japó  en  format  digital, 

segons temari establert a l’inici de curs. Fins a 2,5 punts. 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  PES (%)  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

    
Vegis punt 8    
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en gestación. Barcelona: Crítica. 

• RIOS,  Xulio  (2005,  ed.).  Política  exterior  de  China.  La  diplomacia  de  una  potencia 
emergente. Barcelona: Bellaterra.  
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• VILARÓ,  Ramón  (2001).  Dainichi.  Epopeya  de  Francisco  Javier  en  Japón.  Barcelona: 
Ediciones Martínez Roca. 
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• http://www.lagranepoca.com/ 

• http://www.kirainet.com/ 
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2009-2010 

10.- Programació de l’assignatura                      GRUP/S:___ 
 

Vegis cronograma punt 6 
 

 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
05/10/09  PRÀCTICA 1  Aula  Segons matriu de la 

pràctica  
 

25/11/09  PRÀCTICA 2 
 

Aula  Segons matriu de la 
pràctica 

 

11/01/10  PRÀCTICA 3  Aula  Segons matriu de la 
pràctica 

 

 
LLIURAMENTS 
 

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
21/10/09  1ª RESSENYA  Aula  Llibre de lectura   
25/11/09  2ª RESSENYA  Aula  Llibre de lectura   
23/12/09  3ª RESSENYA  Aula  Llibre de lectura   
13/01/10  PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  Aula  Segons criteris pactats   
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