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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom de l’assignatura Pensament geogràfic 
  
Codi 101613 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Tercer Curs 

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

Lloc on s’imparteix Facultat de Filosofia i Lletres 
 

  
Llengües català 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Abel Albet i Mas 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9 / 1050 
  

Telèfon (*) 935811577; 935811527 
  

e-mail abel.albet@uab.cat 
  

Horari d’atenció  
 
2. Equip docent 

 
 

Nom professor/a Abel Albet i Mas 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9 / 1050 
  

Telèfon (*) 935811577; 935811527 
  

e-mail abel.albet@uab.cat 
  

Horari de tutories  
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 

mailto:abel.albet@uab.cat�


 
 

3.- Prerequisits 
 

En el grup presencial, es requereix el compromís d’assistir de manera habitual a les sessions de classe i 
de participar-hi activament. En el grup virtual, es requereix el compromís de seguir de manera 
habitual les sessions de classe i de participar-hi activament. 

Per poder seguir l’assignatura es requereix poder llegir textos en anglès o francès.  

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

Estudi dels marcs fonamentals del pensament geogràfic des del naixement de la geografia moderna 
fins l'actualitat. Epistemologia i història de la geografia. Teories, conceptes i mètodes. El compromís 
crític i social de la geografia. 
 

 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
 

  

Competència CE12 Generar sensibilitat i interès per als temes geogrèfics 
   

Resultats d’aprenentatge 
 CE12.1 Transmetre sensibilitat per als temes geogràfics a partir 

del coneixement del pensament geogràfic 
  

Competència 
CE13 Analitzar i explicar els aconteixements del món actual des d’un 
punt de vista geogràfic 

   

Resultats d’aprenentatge 
 CE13.1 Interpretar els aconteixements del món actual a partir del 

coneixement del pensament geogràfic 
  

Competència 

CT4 Gestionar i ordenar la informació 
CT5 Analitzar, sintetitzar i raonar de forma crítica 
CT11 Demostrar la responsabilitat i qualitat en el treball 
CT12 Discutir, criticar, sintetitzar i ordenar les idees. 

   
Resultats d’aprenentatge   

  

 
01· Geografia, la ciència social dels llocs. 
02· L’evolució de la geografia clàssica i precientífica. 
03· Humboldt i Ritter: principi i final d’una època. 
04· El procés d’institucionalització acadèmica. 
05· La geografia moderna: l’escola alemanya. 
06· La geografia moderna: l’escola francesa. 
07· La geografia moderna: l’escola anglosaxona. 
08· La geografia com a ciència empírico-analítica: el paradigma teorètic-quantitatiu. 
09· La resposta radical: vers una geografia marxista. 
10· La recerca de nous horitzons: la geografia humanística. 
11· La geografia en el context postmodern: redefinint “l’altre”. 
12· La geografia en el context postmodern: redefinint la cultura i el lloc.  
13· La geografia contemporània a Catalunya i a Espanya. 
14· Els geògrafs i les geògrafes i la seva activitat. 
15· Geografia, ideologia i activisme; el compromís crític i social de la geografia 
 
El programa definitiu i efectivament vàlid de l’assignatura es repartirà durant la primera sessió de classe del curs 
 



 
7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    
 Classes teòriques   
 Pràctiques dirigides pel professor   
 
Supervisades    

 Realització de pràctiques i treballs   
 
Autònomes    

 Estudi personal   

8.- Avaluació 

Estratègies d’ensenyament-aprenentatge desenvolupades pel professor: 
- docència en classes magistrals; 
- organització de les sessions de fòrum i debat; 
- impartició de sessions de pràctiques; 
- proposta i guiatge en lectures obligatòries; 
- tutories dels treballs; 
- desenvolupament de casos;  
- eventualment, participació de conferenciants externs; 
- eventualment, sortides de camp i visites a exposicions; 
 
Activitats que realitzaran els alumnes: 
- assistència ineludible a les sessions de classe; 
- participació necessària en les sessions de fòrum i debat; 
- participació necessària en les sessions de pràctiques; 
- lectura sistemàtica de textos obligatoris; presentació de resums i ressenyes; 
- assistència a les eventuals sortides de camp i les visites a exposicions; 
- desenvolupament d’un assaig breu (escrit, individual, tutoritzat pel professor); 
- preparació i presentació pública (oral, en grup, tutoritzat pel professor) d’un fòrum de debat sobre una temàtica 

relacionada amb el pensament geogràfic; 
- realització d’una prova escrita o oral. 
 

Avaluació de les classes teòriques: 
1. Assaig creatiu breu d’iniciació a la recerca en temes relacionats amb la teoria, la metodologia, els conceptes o 

l’epistemologia de la geografia. Treball escrit individual. Extensió entre 20800 i 26000 caràcters (incl. espais). 
[L’avaluació valorarà l’expressió adequada, la coherència en el desenvolupament, el maneig de bibliografia, 
l’originalitat]. 

2. Prova individual. [L’avaluació valorarà l’assimilació de coneixements, la capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’interpretació].  

Avaluació de les classes pràctiques: 
1. Resum escrit de cadascuna de les lectures obligatòries. Treball individual. Extensió màxima 2000 caràcters (inc. espais) 

per text. Cal entregar un mínim d’10 blocs de resums (integrats habitualment per dues lectures cadascun). Data 



 

 

9- Bibliografia i enllaços web 
 

 
AITKEN, Stuart; VALENTINE, Gill (eds.) (2006). Approaches to Human Geography. Londres: Sage.  
ALLEMAND, Sylvain (dir.) (2007). Comment je suis devenu géographe. París: Le Cavalier Bleu. 
ALLEN, John; MASSEY, Doreen (eds.) (1995). Geographical worlds. Milton Keynes-Oxford: The Open University Press-Oxford University Press. 
ARFUR, Leonor (coord.) (2005). Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias. Buenos Aires: Paidós. 
ARNAU, Xavier (et alii) (2007). Ciència i compromís social. Élisée Reclus (1830-1905) i la geografia de la llibertat. Barcelona: Residència 

d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya. 
BAILLY, Antoine; FERRAS, Robert (1997). Élements d’épistémologie de la géographie. París: Armand Colin. 
BENACH, Núria; ALBET, Abel (2010). Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical. Barcelona: Icària. 
BENKO, Georges; STROHMAYER, Ulf (eds.) (2004). Human Geography. A History for the 21st Century. Londres: Arnold. 
BLUNT, Alison; WILLS, Jane (2000). Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. Londres: Guilford Press. 
BRUNET, Roger; FERRAS, Robert; THÉRY, Hervé (1992). Les mots de la géographie. Dictionnaire critique. Montpelhièr-París: RECLUS-La 

Documentation Française. 
CLAVAL, Paul (2001). Épistemologie de la géographie. París: Nathan. 
CLOKE, Paul (et alii) (2004). Practising Human Geography. Londres: Sage.  
CLOKE, Paul; CRANG, Philip; GOODWIN, Mark (eds.) (1999). Introducing Human Geographies. Londres: Arnold. 
CLOKE, Paul; CRANG, Philip; GOODWIN, Mark (eds.) (2004). Envisioning Human Geographies. Londres: Arnold. 
CORNA PELLEGRINI, Giacomo (2007). Geografia diversa e preziosa. Il pensiero geografico in altri saperi umani. Roma: Carocci. 
CRANG, Mike; THRIFT, Nigel (eds.) (2000). Thinking space. Londres: Routledge. 
DAVIDSON, Joyce; BONDI, Liz; SMITH, Mick (eds.) (2005). Emotional Geographies. Aldershot: Ashgate. 
DELGADO-MAHECHA, Ovidio (2003). Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotà: Universidad Nacional de Colombia.  
De VECCHIS, Gino; PALAGIANO, Cosimo (dirs.) (2003). Le parole chiave della geografia. Roma: Carocci. 
FEATHERSTONE, David (2008). Resistance, Space and Political Identities. The Making of Counter-Global Networks. Chichester: Wiley-Blackwell. 
GLACKEN, Clarence J. (1967). Traces in the Rhodian shore. Berkeley: University of California Press [trad. cast. Huellas en la playa de Rodas. 

Barcelona: Serbal; 1996]. 
GREGORY, Derek (1994). Geographical Imaginations. Cambridge: Blackwell. 
GREGORY, Derek; JOHNSTON, Ronald J.; PRATT, Geraldine; WATTS, Michael; WHATMORE, Sarah (eds.) (2009). The Dictionary of Human 

Geography. Londres: Wiley-Blackwell [5a ed.]. 
HARRISON, Stephan; PILE, Steve; THRIFT, Nigel (eds.) (2004). Patterned Ground. Entanglements of Nature and Culture. Londres: Reaktion Books. 
HARVEY, David (2001). Spaces of Capital. Towards a Critical Geography. Edinburgh: Edinburgh University Press [trad.cast. Espacios del capital. Hacia 

una geografía crítica. Madrid: Akal, 2007]. 
HIERNAUX, Daniel; LINDÓN, Alicia (eds.) (2007). Tratado de geografía humana. Rubí: Anthropos. 
HOLLOWAY, Sarah L.; RICE, Stephen P.; VALENTINE, Gill (eds.) (2003). Key Concepts in Geography. Londres: Sage. 
HOLT-JENSEN, Arild (1988). Geography. History and concepts. [trad. cast. Geografía. Historia y Conceptos. Barcelona: Vicens Vives; 1992]. 
HUBBARD, Phil; KITCHIN, Rob; BARTLEY, Brendan; FULLER, Duncan (2002). Thinking Geographically. Space, Theory and Contemporary Human 

Geography. Londres: Continuum. 
HUBBARD, Phil; KITCHIN, Rob; VALENTINE, Gill (2004). Key Thinkers on Space and Place. Londres: Sage.  
HUBBARD, Phil; KITCHIN, Rob; VALENTINE, Gill (2008). Key Texts in Human Geograohy. Londres: Sage. 
JOHNSTON, Ronald J.; SIDAWAY, James D. (2004, 6a ed.). Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography since 1945. Londres: 

Arnold. 
LIVINGSTONE, Davis N. (2003). Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge. Chicago: The University of Chicago Press. 
MATTHEWS, John A.; HERBERT, David T. (2008). Geography. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. 

d’entrega: el dia acordat per fer el debat sobre cada bloc de lectures; improrrogable.   
2. Resum escrit de cadascun dels DVDs obligatoris. Treball individual. Extensió màxima 2600 caràcters (inc. espais). Cal 

entregar un mínim de 3 resums. Data d’avaluació: el dia de cada visualització; improrrogable. [L’avaluació valorarà 
la capacitat de síntesi i de captació-abstracció de les idees principals. Es valorarà, de manera especial, la 
presència, l’actitud, la participació i les aportacions en els debats de classe fets a partir de les lectures].  

3. Fòrum de debat temàtic a partir de les lectures proposades. Treball col·lectiu (oral i escrit) dirigit per dos/dues ponents 
seguint el calendari establert en la primera sessió de classe. Un cop presentada la seva ponència, els ponents 
tindran una setmana per entregar-la en format escrit o gràfic (improrrogable)  [L’avaluació valorarà la preparació, la 
realització i la presentació oral –en grup- del fòrum de debat; l’expressió oral correcta i adequada; el maneig de 
bibliografia; la feina en equip; la presentació gràfica dels resultats]. 

Per poder ser avaluat/da cal haver entregat-presentat totes les parts avaluables, haver assistit a un mínim del 75 % de les 
sessions de classe i haver participat activament en les sessions de fòrum-debat. 

 
Els criteris d’avaluació definitius i efectivament vàlids es donaran a conèixer durant la primera sessió de classe del curs. 
 



 
MATTHEWS, John A.; HERBERT, David T. (eds.) (2004). Unifying Geography. Common Heritage, Shared Future. London: Routledge. 
MENDOZA, Cristóbal (ed.) (2008). Tras las huellas de Milton Santos. Una mirada latinoamericana a la geografía humana contemporánea. Rubí: 

Anthropos. 
MITCHELL, Don (2000). Cultural geography. A Critical Introduction. Oxford: Blackwell. 
NEVE, Mario (2004). Itinerari nella geografia contemporanea. Roma: Carocci. 
NOGUÉ, Joan; ROMERO, Joan (eds.) (2006). Las otras geografías. València: Tirant lo Blanc.  
ORTEGA, José (2000). Los horizontes de la geografía. Teoría de la geografía. Barcelona: Ariel. 
PEET, Richard (1998). Modern geographical thought. Oxford: Blackwell. 
PRYKE, Michael; ROSE, Gillian; WHATMORE, Sarah (eds.) (2003). Using Social Theory. Thinking through Research. Londres: Sage.  
ROUGERIE, Gabriel (2000). L’homme et son milieu. L’évolution du cadre de vie. París: Nathan. 
SALA, María; BATALLA, Ramon J. (1999). Teoría y métodos en geografía física. Madrid: Síntesis. 
SANTOS, Milton (1996). A Natureza do espaço. São Paulo: Hucitec [trad. cast. La naturaleza del espacio. Barcelona: Ariel; 2000]. 
SOJA, Edward (1989). Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Londres: Verso. 
SOJA, Edward (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
UNWIN, Tim (1992). The place of Geography. London: Longman [trad. cast. El lugar de la Geografía. Madrid: Cátedra; 1995]. 
 
Per a cada tema del programa el professor facilitarà una bibliografia específica. 
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