Curs 2005/06
Geografia II
3 Crèdits ECTS

Descripció

Competències que l’assignatura vol contribuir a desenvolupar:
BLOC 1: El mapa de Catalunya i la relació societat-medi
Gestió de la informació
Anàlisi i síntesi crítica
BLOC 2: Cap a una nova societat catalana? Característiques de la població i nous
reptes socioeconòmics
Gestió de la informació
Anàlisi i síntesi crítica
Domini de les eines informàtiques pròpies dels àmbits d’estudi i professionals de la
docència
BLOC 3: Barcelona i l’espai català
Gestió de la informació
Anàlisi i síntesi crítica
Treball en equip

Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és
facilitar que l’alumne disposi d’uns
coneixementes i metodologies
d’interpretació de les característiques
territorials i socio-econòmiques de

Catalunya que li permetin observar,
comprendre i interpretar la realitat que
l’envolta.
En l’assignatura també s’aprendrà a utilitzar el mètode d’estudi de cas com a eina
d’anàlisi de les transformacions del territori i de recerca dels elements que les expliquen,
així com a conèixer alguns recursos per treballar Catalunya a l’escola.

L’assignatura se centra en la comprensió,
mitjançant temes i casos concrets,
d’algunes idees bàsiques:
- Entendre el territori ajuda a interpretar la realitat.
- L’aprofitament humà dels recursos produeix impactes ambientals.
- El desenvolupament econòmic genera diferenciació territorial.
- El fet urbà estructura l’espai.

Continguts
GEOGRAFIA DE CATALUNYA
Introducció.
Catalunya a la Mediterrània i a Europa.
1. El mapa de Catalunya i la relació societat-medi
El territori físic de Catalunya, l’ús dels recursos i els impactes ambientals
2. Cap a una nova societat catalana?
Característiques de la població
Nous reptes socioeconòmics
3. Barcelona i l’espai català

La xarxa de ciutats de Catalunya.
L’assignatura preveu la utilització de nombrós material gràfic: llibres de text,
cartografia, documentació gràfica, articles de premsa i reportatges, recursos audiovisuals
(Vídeos, DVD) combinats amb el treball sobre suport informàtic (CD-Rom, Internet).
Es duran a terme explicacions teòriques a l’inici de cada apartat, per centrar els temes i
les línies principals d’estudi.
Els estudiants realitzaran exercicis pràctics, individuals i de grup a l’aula, per analitzar
texts, mapes, estadístiques, gràfics, etc. Paral·lelament es durà a terme un treball
d’estudi d’un cas concret, en grups cooperatius.

Avaluació
Blocs temàtics

Activitat d’avaluació

1. El mapa de Catalunya i la -Exercicis pràctics
relació societat-medi
-Prova final

Ponderació respecte
el valor final %
10%
10%

TOTAL: 20%
2. Cap a una nova societat - Exercicis pràctics, individuals i en 30%
catalana? Característiques grup
de la població i nous reptes
TOTAL: 30%
socioeconòmics
3. Barcelona i l’espai català - Valoració treball de grup
15%
- Valoració treball individual

25%

- Sortida

10%
TOTAL: 50%

