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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
      L’objectiu principal de l’assignatura és facilitar uns coneixements que permetin observar, comprendre 
i interpretar la realitat que ens envolta tot utilitzant l’estudi de cas com a eina d’anàlisi de les 
transformacions del territori. Així mateix, es donaran a conèixer alguns recursos per treballar Catalunya a 
l’escola. Les idees bàsiques del programa són: 
- 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. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. El mapa de Catalunya i la relació societat-medi 
2. Cap a una nova societat catalana? Nous reptes socials i econòmics. 
3. Barcelona i l’espai català.  
 
3. Avaluació 
L’assignatura preveu la utilització de diversos materials: llibres de text, cartografia, documentació gràfica, 
articles de premsa, recursos audiovisuals, combinats amb el treball sobre suport informàtic. Es duran a 
terme explicacions teòriques a l’inici de cada apartat, per centrar els temes i les línies d’estudi. Els 
estudiants realitzaran exercicis pràctics, individuals i de grup. Paral·lelament es durà a terme un treball 
d’estudi en grups cooperatius així com algunes sortides d'estudi. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran 
a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…) 
 
Enllaços 
www.meteocat.com    Servei català de meteorologia 
www.ced.uab.es  Centre d’Estudis Demogràfic. 
http://www.gencat.net/ 
http://www.idescat.net/ 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp 
http://earth.google.com/  
http://www.sinera.org/catlinks/index.htm 
http://magno.uab.es/atles-climatic/catala/cartografia.htm 
http://www.bcn.es/ 
http://www.xtec.es/recursos/socials/mapes/index.htm 
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