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Horari tutories: dll 11:30h – 14:30h 
 

Objectius 
Aproximar-se al paper de la professió de geogràf/a en els nous reptes ambientals del segle XXI. Per això el curs 

se centrarà en l’estudi de la gestió de les varibles socioambientals i dels recursos naturals. 
Familiaritzar-se amb mètodes i recursos d’anàlisi propis de la Geografia a través de l’exercici pràctic. 
Desenvolupar les capacitats de treball autònom i de treball en equip. 
 

Continguts 
1. La geografia ambiental en el món professional 
2. Models alternatius de desenvolupament. L’emergència del paradigma de la sostenibilitat 
3. Agenda 21, auditories ambientals i estudis d’impacte ambiental 
4. Indicadors de sostenibilitat 
5. Medi físic i recursos naturals 
6. Del recurs al risc 
7. Els aspectes estructurals del territori 
8. Planejament territorial i medi ambient 

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

• Exposicions orals del professor 
• Exposicions orals de professionals de la geografia 
• Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula) 
• Realització d’exercicis pràctics basats en estadístiques, casos reals, etc. 
• Treball d’investigació en petit grup, relacionat amb el temari de classe 
• Discussió tutoritzada de les lectures, del treball i els exercicis pràctics 
• Sortides de camp 

Pràctiques 
L’activitat pràctica en aquesta assignatura s’estructura en tres eixos: 

a) La realització d’exercicis i pràctiques que desenvolupen aspectes concrets del temari. Les pràctiques són 
de dos tipus: utilització, càlcul i interpretació de dades i indicadors sociodemogràfics i anàlisi de textos.  

b) La realització d’un treball de curs en el que es desenvolupa algun dels temes tractats al llarg del curs. El 
seguiment d’aquest treball per part del professor es basa en la realització de tutories individuals i de 
grup. 

c) La realització de dues sortides de camp per veure in situ algun dels aspectes tractats en el temari. 
 
Els exercicis i pràctiques (aproximadament un parell per unitat temàtica) s’intercalen en el desenvolupament de 
l’assignatura. 
Per tal de fer un seguiment del treball es realitzaran tutories (individuals i en grup). Cada grup haurà de realitzar 
un informe de progrés, on s’inclogui l’estructura, fonts d’informació utilitzades i guió de l’estudi, a principi de 
curs. 

Avaluació 
L’avaluació de l’assignatura es farà a partir d’un examen de valoració de continguts, la realització de les 
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pràctiques i exercicis, l’elaboració d’un informe de cadascuna de les sortides de camp i la realització d’un treball 
de grup. 
 
Examen: L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant un examen que constarà de: 

a) Un seguit de preguntes curtes referides a continguts concrets dels temes del programa en les que es 
valorarà la pertinència de la resposta i l’assoliment d’un grau adequat de coneixement sobre el tema 

b) Una pregunta-tema en la que l’estudiant haurà de mostrar la seva capacitat de síntesi, argumentació i 
exposició clara i ordenada. 

 
Pràctiques i exercicis. S’avaluarà cadascuna de les pràctiques i exercicis a partir dels informes presentats pels 
estudiants. Els criteris de valoració seran:  

- La presentació formal. 
- El càlcul correcte d’indicadors, quan aquest sigui l’objectiu de la pràctica. 
- L’adequada realització d’una anàlisi estructurada sobre els resultats obtinguts.  
- En el cas específic de l’anàlisi de textos, es valorarà especialment la capacitat per extreure i exposar la 

informació més rellevant i connectar-la amb els continguts de la matèria. 
 
Sortides de camp. Cadascuna de les sortides de camp s’avaluarà a partir d’un informe presentat pels estudiants. 
Per a la valoració es tindran en compte els següents criteris: 

- La presentació formal. 
- La capacitat d’assimilació dels aspectes tractats a la sortida 
- La capacitat d’estructuració i exposició mitjançant un informe escrit. 
- L’aportació pròpia 

 
Treball de grup. L’avaluació es basarà en els dos informes que haurà de lliurar cada grup:  

a) Un primer informe a principis de curs en què es presentin els objectius, l’estructura-guió del treball a 
realitzar i les fonts d’informació que s’utilitzaran. 

b) El segon informe es lliurarà a final de curs. Es valorarà:  
- La capacitat d’organització i planificació del treball en grup. 
- La capacitat de buscar i sintetitzar informació diversa. 
- La qualitat de l’estudi i les seves conclusions. 
- La capacitat d’estructuració i exposició mitjançant un informe escrit. 
- Els aspectes formals de presentació. 
- L’aportació pròpia. 

 
Qualificació. La nota final s’obtindrà de l’aplicació dels següents percentatges a cadascun dels elements objecte 
d’avaluació: 

a) Examen de continguts (30% de la nota final)  
b) Pràctiques i exercicis (20%) 
c) Sortides de camp (20%) 
d) Treball de grup (30%) 

Per tal de poder ésser avaluat/da caldrà: 
a) Haver realitzat l’examen i presentat les pràctiques, els informes de les sortides  i el treball de grup. 
b) Haver aprovat cadascuna d’aquestes parts de l’assignatura. 

En cas de no haver presentat algun d’aquests elements objecte d’avaluació es considerarà com a No Presentat. 
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