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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’assignatura Geografia d’Espanya 
  
Codi 101609 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Segon curs 

  
Horari (link a la pàgina web del centre o titulació) 
  

Lloc on s’imparteix Facultat de Filosofia i Lletres (l’aula apareixerà als horaris) 
 

  
Llengües Català 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a  
  

Departament  
  

Universitat/Institució  
  

Despatx  
  

Telèfon (*)  
  

e-mail  
  

Horari d’atenció  
 
2. Equip docent 

 
 

Nom professor/a Francesc Romagosa Casals (Grup 1) 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B9-1018 
  

Telèfon (*) 935868058 
  

e-mail Francesc.Romagosa@uab.cat 
  

Horari de tutories  
  

Nom professor/a Gemma Cànoves Valiente (Grup 70) 
  

Departament Geografia 
  



 
 
 

 

 

 
 

3.- Prerequisits 
 

 
No hi ha prerequisits 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
Contextualització: Aquesta assignatura s’imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia. 
 
L’objectiu de l’assignatura es conèixer l’estructura territorial i socioeconòmica de l’estat 
espanyol. La matèria incideix en presentar el medi físic del territori, els problemes ambientals, 
l’evolució de la població espanyola, les dinàmiques urbanes i rurals, les activitats econòmiques 
i les desigualtats regionals. L’assignatura fa èmfasi en els coneixements teòrics i en la resolució 
de problemàtiques territorials centrades en la realitat de l’estat espanyol (estudis de cas). 
 

 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B9-1022 
  

Telèfon (*) 935811859 
  

e-mail gemma.canoves@uab.cat 
  

Horari de tutories  
  



 
5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
BLOC 1. Medi físic del territori i els problemes ambientals 
Unitat 1 Les formes de relleu de la Península Ibèrica 
Unitat 2 La diversitat climàtica de la Península Ibèrica 
Unitat 3 Els recursos hídrics de la Península Ibèrica 
 
BLOC 2. Evolució i estructura econòmica del territori 
Unitat 1. Evolució econòmica i territorial de l’Espanya preindustrial 
Unitat 2. Evolució econòmica i territorial a l’Espanya del segle XX 
Unitat 3. Les disparitats regionals 
Unitat 4. L’organització político-territorial de l’Estat espanyol 
 
BLOC 3. Població, fluxos de mobilitat i mercat de treball 
Unitat 1. Evolució de la població i estructura demogràfica. 
Unitat 2. Estructures de les llars espanyoles. Fluxos de mobilitat i migracions 
Unitat 3. El mercat laboral. 
 

  

Competència 
CE1. Plantejar problemes sobre la diversitat física, econòmica, social i 
cultural d’Espanya aplicant coneixements de geografía regional 

   

Resultats d’aprenentatge  Assoliment dels coneixements bàsics i fonamentals de cadascun 
dels temes tractats 

  

Competència 

CE2. Comprendre les relacions espacials a diferents escales territorials, a 
través de les relacions entre natura i societat, i a través de la dimensió 
temporal 

   

Resultats d’aprenentatge  Comprensió de la complexitat de les relacions en un marc territorial 
i social determinat 

  

Competència 
CT1. Organitzar i planificar el treball i l’aprenentatge (individual, en equip i 
grups multidisciplinars).  

   

Resultats d’aprenentatge 
 

 Millora de l'autonomia per a la realització de treballs i aprofitar les 
sinèrgies del treball en grup. 

  

Competència CT2. Discutir, criticar, sintetitzar i ordenar les idees. 

 
Resultats d’aprenentatge 

 
 Potenciació de la capacitat crítica, d'anàlisi i de síntesi dels temes 

tractats. 

 



 

 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Classes dirigides (modalitat 
presencial)  Coneixements bàsics i fonamentals 

sobre cadascun dels temes tractats 

 Seguiment del desenvolupament 
del temari (modalitat virtual)  Coneixements bàsics i fonamentals 

sobre cadascun dels temes tractats 
 
Supervisades    

 Preparació de treballs i 
presentacions  

Interrelació amb altres alumnes i el 
professor i progrés en autonomia de 
treball personal 

 
Autònomes    

 Estudi per a la prova escrita   
 Lectures de llibres i articles   

 Redacció de treballs i preparació 
de presentacions   

 
 

BLOC 4. Les ciutats. Estructura urbana i metropolitana 
Unitat 1. Evolució del sistema urbà a Espanya. 
Unitat 2. Les àrees metropolitanes 
Unitat 3. Els principals problemes mediambientals de les ciutats espanyoles: el soroll. 
 
BLOC 5. Activitats industrials, agràries i de serveis 
Unitat 1. El procés industrial a Espanya. 
Unitat 2. Les fonts d’energia. 
Unitat 3. Infrastructures i medis de transport. 
Unitat 4. El turisme a Espanya 
 

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

- Seguiment dels temes tractats en el curs 
 
- Lectura de llibres i articles 

 
- Pràctiques i treballs 
 



 
8.- Avaluació 

 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Prova escrita  Assolir els conceptes i 
coneixements de l’assignatura 

Treballs i pràctiques  

Estructurar i analitzar informació, 
dades i recerques geogràfiques i 
territorials relacionades amb els 
continguts de l’assignatura 
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L’avaluació dels continguts es portarà a terme a través d’una prova i dels treballs pràctics 
realitzats al llarg del curs. 
 
Qualificació: 
 
- Prova escrita (50%) 
 
- Treballs i pràctiques (50%) 
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