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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i 
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents 
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions 
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències. 
 
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la 
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en 
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en 
les seves proves pilot. 
 
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin 
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més 
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès. 
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial 
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als 
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.  
 
Competències específiques de la titulació de Geografia (extretes de la 
primera proposta de memòria de grau de la UAB i del Llibre Blanc) 
 
1. Conèixer, comprendre i interpretar el territori 
2. Interrelacionar el medi físic i ambiental amb l’esfera social i humana 
3. Interrelacionar fenòmens a diferents escales territorials 
4. Explicar diversitat de llocs, regions i localitzacions i generar explicacions de 

fenòmens territorials 
5. Comprendre les relacions espacials i temporals en l’explicació de processos 

socioterritorials 
6. Analitzar i interpretar paisatges 
7. Utilitzar la informació geogràfica com a instrument d’interpretació del territori 
8. Realitzar treball de camp i activitats adreçades al coneixement directe del 

territori 
9. Expressar informació cartogràficament 
10. Realitzar propostes d’ordenació, d’intervenció i de gestió territorial 
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Resultats de la valoració dels ocupadors 
 
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les 
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la  titulació de 
Geografia en la sessió del Focus Group del grup sectorial en la que aquesta 
titulació havia estat inclosa. 
 
a. Grup sectorial Medi Ambient i Ordenació del territori 
 
Les competències específiques més ben valorades han estat:  
 
1. Conèixer, comprendre i interpretar el territori 
2. Expressar informació cartogràficament 
3. Interrelacionar fenòmens a diferents escales territorials 
 
Altres competències proposades pels ocupadors han estat:  
 
1. Planificar el medi natural 
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors varen comentar la 
necessitat que els geògrafs actuals tinguin capacitat per adaptar-se ràpidament als 
canvis que s’estan produint en la professió, tant a nivell d’ús de noves eines 
informàtiques com de productes i serveis. Alhora es fa especial incidència en el fet 
que s’ha de mantenir la vessant humanística d’aquesta titulació, ja que el valor 
afegit que pot aportar el geògraf al món laboral és la seva capacitat d’anàlisi de les 
dades i dels resultats i la seva visió global.  
 

 


