
 
Curs 2008-09    Codi :21902     Assignatura : Geografia I. (LA RELACIÓ SOCIETAT-
NATURA)  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Educació Infantil, Primaria, etc. 
Optativa 
Segon semestre: dill. 12-13h i dj. 13-14h. 
4 Crèdits clàssics 
 
 
Departament: Geografia 
Professors:  Asunción Blanco Romero 
 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
La complexitat del món i la desequilibrada relació que la societat manté amb el medi, fan necessaris uns 
marcs de referència que permetin entendre una realitat plena de conflictes i contradiccions.  
 
L’objectiu principal de l’assignatura és contribuir a la comprensió de la interdependència entre els 
diferents elements que composen el sistema planetari, així com de les conseqüències medi ambientals de 
l’ús del medi natural per part de la societat. L’assignatura se centra en la comprensió,  mitjançant  temes i 
casos concrets, d’algunes idees bàsiques: 
 
- La terra com a recurs fonamental per a la societat. 
- La societat utilitza els recursos de maneres diferents, tot fent servir les tecnologies necessàries en cada 
moment. 
- La utilització dels recursos té un impacte sobre el medi ambient. 
- És necessària una actitud crítica envers la utilització de la tecnologia i les seves repercussions 
ambientals i socials. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Introducció. 
La natura com a medi, risc i únic recurs per a la humanitat. 
 
1. El funcionament del medi. 
              El sistema climàtic i les grans àrees de la terra. 
 
2. La interrelació entre sistema natural i societat.  
              De l’ocupació a l’explotació del medi.  
              Processos de desenvolupament i medi ambient 
 
3. L’impacte de la societat sobre el medi. 
              Crisis ambientals, ideologia i política. Anàlisi de casos a diferents escales. 
 
 
3. Avaluació 
- Exercicis pràctics:  interpretació de dades, elaboració de gràfics, lectures.  TOTAL: 30% 
- Prova final escrita.                                                                                               TOTAL: 40% 
- Treball de grup:         - Informe                                   15% 
                                     - Presentació oral                      10% 
                                     - Presentació gràfica                   5%                               TOTAL: 30% 
  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
� BOADA, M i SAURÍ, D. (2002). El canvi global. Barcelona. Ed Rubes. 114pp. 
� MARTINEZ ALLIER, J. & OLIVERAS, A. (2003). ¿Quién debe a quién?. Deuda ecológica y 
deuda externa. Barcelona. Ed. Icaria. Más Madera. 118 pp 
� WEISMAN, A. (2007). El mundo sin nosotros. Barcelona. Ed. Debate. 432 pp. 
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 Referències webs 
 
Agència europea de mediambient: http://www.eea.eu.int  
National Aeronautics and Space Administration. Goddard Space Flight Center. 
http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html 
Earthshots: satellite images of environmental change:  
http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents  
Environmental Issues: http://www.globalissues.org/EnvIssues/  
Gesource: http://www.gesource.ac.uk/environment.html  
Google Earth: http://earth.google.com/  
The ecologist: http://www.theecologist.net/files/docshtm/index.asp  
United Nations Environment Programme. Environment for development: 
http://www.unep.org/DPDL/civil_society  
One Planet Many People. Atlas of our changing environment: 
http://www.na.unep.net/OnePlanetManyPeople/index.php  
Visible Earth: http://visibleearth.nasa.gov  
World Bank Environment: http://www.worldbank.org/  
 
 
 


