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Nom de l’assignatura GEOGRAFIA D’EUROPA; 28159 

Curs i període en el que 
s’imparteix Segon curs, assignatura anual 

Horari de docència Dl i Dc, 11.30-13h 

Crèdits i Crèdits ECTS Crèdits ECTS: 12 

Tipus d’assignatura Obligatòria 
Nom de la professora: Maria Prats Ferret 
Despatx: B7-1114 
Correu electrònic: maria.prats@uab.cat 

Professorat de l’assignatura 
 

Horari despatx: dilluns, 10h-11:30 
 

Objectius 
La Geografia d´Europa es proposa donar a conèixer el territori, la societat i les activitats econòmiques d’aquest 
conjunt geogràfic, tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l’afecten. El 
principal àmbit de referència serà el dels països que formen la Unió Europea. 

Continguts 
Primera Part: Identificació del territori i la societat europeus 
1. Europa com a concepte geogràfic i cultural. 
2. El territori europeu: marc físic i ambiental. 
3. Perspectives demogràfiques de la societat europea. 
4. La distribució de la població sobre el territori: l’Europa de les ciutats. 
Segona Part: Europa en el context mundial: canvis geopolítics i transformacions productives i territorials 
5. El context d'integració política i econòmica: present i futur de la Unió Europea. 
6. Transformacions productives i espacials en el món rural. 
7. Reestructuració productiva i canvis en la localització industrial. 
8. El creixent sector terciari: alguns exemples. 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjantçant les activitats següents: 
- Explicacions orals per part de la professora; 
- Lectura de llibres i articles; 
- Pràctiques realitzades a classe, individualment i en grup; 
- Debats i intervencions orals dels estudiants a classe; 
- Tutories individuals. 

Pràctiques 
P1: Anàlisi d’una qüestió relativa a un país o regió d’Europa (novembre); 
P2: Anàlisi d’un problema medioambiental (desembre); 
P3: Anàlisi i interpretació de dades demogràfiques (febrer); 
P4: Anàlisi d’un aspecte del procés de construcció europea (març); 
P5: Anàlisi de les transformacions d’un sector productiu a Europa (abril). 

Avaluació 
L’assignatura s’avaluarà a partir de: 
-dos exàmens parcials (febrer i juny) de caràcter eliminatori o bé un examen final (60%). Només es podran fer 
exàmens si s’està al dia en l’entrega de les pràctiques i la ressenya. 
-una ressenya d’un llibre (gener) (10%); 
-les pràctiques realitzades durant el curs. Aquestes activitats són obligatòries i necessàries per poder ser 
avaluat/da (30% de la nota final). 
Els alumnes que optin a la convocatòria de setembre hauran d’haver entregar totes les pràctiques (30%) i la 
ressenya (10%) per poder fer l’examen (60%). 
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