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PROGRAMA DEL CURS 
 
1. INTRODUCCIÓ: MEDI AMBIENT I GEOGRAFIA HUMANA 

1.1 El domini de la Geografia Humana 
1.2 Medi ambient i societat: un equilibri difícil 

 
2. EL MÓN COM A SISTEMA: INTERDEPENDÈNCIA I DESIGUALTAT 

2.1 Globalització, interdependència i desigualtat als espais mundials 
2.2 Les regions dins el sistema global 
2.3 Desenvolupament, subdesenvolupament, benestar i medi: alguns 

indicadors 
2.4 Creixement econòmic, desenvolupament i medi ambient: models 

convencionals 
2.5 Creixement econòmic, desenvolupament i medi ambient: models 

alternatius 
2.6 Creixement econòmic, desenvolupament i medi ambient: les 

crítiques ecològiques 
 
3. LA POBLACIÓ MUNDIAL: EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES ACTUALS 

3.1 La distribució espacial de la població als inicis del segle XXI 
3.2 Models de creixement demogràfic i d’estructura de la població: 

conceptes generals 
3.3 Models de creixement demogràfic i d’estructura de la població als 

països desenvolupats: aproximació històrica i tendències actuals 
3.4 Models de creixement demogràfic i d’estructura de la població als 

països subdesenvolupats: aproximació històrica i tendències actuals 
3.5 La fecunditat al Tercer Món: una realitat heterogènia 
3.6 La connexió demogràfica mundial: migracions internacionals 

 
4. LES ÀREES URBANES 

4.1 La ciutat: concepte, morfologia i funcions 
4.2 El fenomen urbà en el món actual 
4.3 La ciutat al món desenvolupat: ciutat, urbanisme i medi ambient 
4.4 La ciutat al món subdesenvolupat: un creixement vertiginós 
4.5 Una nova dimensió de la urbanització: la jerarquia mundial de ciutats 



4.6 Crisi i renovació de les àrees urbanes desenvolupades 
 
5. AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ AL MÓN 

5.1 Els condicionants ambientals de les activitats agràries 
5.2 La producció i el comerç mundial d’aliments 
5.3 Agricultura i paisatges agraris al món desenvolupat 
5.4 Agricultura i paisatges agraris als països subdesenvolupats 
5.5 La sobrepesca i l’exhauriment dels recursos 

 
6. LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 

6.1 Indústria i desenvolupament econòmic 
6.2 Els cicles de la industrialització i el medi ambient 
6.3 Distribució geogràfica de la indústria 
6.4 Panorama de l’activitat industrial als països desenvolupats 
6.5 Els nous països industrialitzats del món subdesenvolupat 

 
7. ELS SERVEIS 

7.1 El sector terciari al món: de la informalitat al terciari avançat 
7.2 Aspectes geogràfics del comerç internacional: l’intercanvi desigual 
7.3 Els serveis relacionats amb el temps lliure: el turisme 
7.4 Els transports i les comunicacions: un puntal del desenvolupament 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
ALBET, A. (2000), Una Geografía humana renovada: lugares y regiones en un 
mundo global, (amb la col·laboració de Pilar Benejam), Barcelona, Vicens Vives. 
 
ASCON, R. i altres (dirs.) (1991), Geografia Universal, Barcelona, Edicions 92. Vol. 2: 
“La població i  l’economia en el territori mundial”. 
 
ASCON, R. i altres (dirs.) (1991), Geografia Universal, els volums 3 al 9: recullen 
informació país per país, agrupats per continents. 
 
BIELZA DE ORY, V. (ed.) (1993), Geografía general II. Geografía humana, Madrid, 
Taurus, 3a ed. 
 
BRUNET, R. (dir.) (1990), Géographie Universelle, vol. introductori, Mondes 
Nouveaux, París, Hachette/RECLUS. 
 
DICKEN, P. (2003), Global shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21th 
Century, Londres, Sage Publications (4a edició revisada d’una obra que té per 
títol comú “Global shift”. 1a edició, 1988). 
 
KNOX, P.; AGNEW, J. (1989), The geography of the world-economy, Londres, 
Edward Arnold (hi ha edicions actualitzades). 
 
KNOX, P.; MARSTON, S. (2004), Human Geography. Places and Regions in Global 
Context, Upper Saddle River (NJ-USA), Pearson/ Prentice Hall. 



 
LACOSTE, Y; GHIRARDI, R. (1983), Geografía general física y humana, Vilassar de 
Mar, Oikos-Tau.  
 
LLUCH, E. (dir.) (1981), Geografía de la sociedad humana. Una perspectiva 
planetaria, Barcelona, Planeta. Els vols. 1 i 2 són generals del món. La resta 
presenta grans conjunts regionals del planeta. 
 
MENDEZ, R. y  MOLINERO, F. (1997), Espacios y sociedades. Introducción a la 
geografía regional del mundo, Barcelona, Ariel (6a ed. posada al día). 
 
RODRÍGUEZ-FERRERA, J.C., (1997), La economía mundial y el desarrollo, Madrid, 
Acento Editorial, col.lecció “Flash”. 
 
ROMERO, J. (coord.) (2004), Geografía humana: procesos e incertidumbres en un 
mundo globalizado, Barcelona, Ariel. 
 
VALLIN, J. (1995), La población mundial, Madrid, Alianza Ed. 
 
 


