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GEOGRAFIA DE LA MUNTANYA Nom de l’assignatura 

Codi 25497 

Crèdits ECTS 5 ECTS 

Caràcter de l’assignatura  Optativa 

L’assignatura inclou una sortida de camp, de carácter obligatori, de cinc 
dies de durada, que es realitzarà tot just començat el curs. 

Requisits exigits  per a cursar 
l’assignatura 

Llengua en què s’imparteix Català 
Nom del professor: Enric Mendizàbal; Joan Manuel Soriano 
Despatx: B9/1100 i B9/1050 
Correu electrònic: enric.mendizabal@uab.cat; joanmanuel.soriano@uab.cat 

 
Professorat de l’assignatura 
 

Horari tutories: per determinar 
 

Objectius 
- descripció i interpretació dels principals processos físics i socioeconòmics que es donen en el medi muntà. 

Aproximació a escala planetària, regional i local, amb especial èmfasi en exemples d'aquesta darrera escala 
d'estudi. 

- entendre els continguts del temari;  
- disposició i habilitat per a treballar en grup; valoració, en un projecte comú, de les aportacions i els punts de 

vista dels altres;  
- mostrar coneixement dels mecanismes d’accés a la documentació i a la informació;  

- transversalitat: mostrar comprensió espacial dels fenòmens històrics, econòmics, culturals i socials;  
- explicar les relacions territorials de manera integrada (general/específic; local/global; les interrelacions amb 

el medi; amb la dimensió històrica; i amb la realitat social, política, econòmica i cultural);  
- analitzar i interpretar paisatges;  
- utilitzar la informació geogràfica com a instrument d’interpretació del territori;  
- realitzar treball de camp i adquirir coneixement directe del territori. 

Continguts 
INTRODUCCIÓ 
- Concepte de muntanya 
- Les muntanyes del món 
EL MEDI FÍSIC 
- Origen i estructura de les muntanyes 
- Processos externs relacionats amb el clima i amb la gravetat 
- Climes de muntanya 
- Adaptació de la vegetació a les condicions de la muntanya. Estatges altitudinals 
EL MEDI HUMÀ 
- Dinàmiques socieconòmiques a la muntanya 
- La construcció del paisatge a la muntanya 
- Ordenació dels espais de muntanya 
ESTUDI D’UN CAS PRÀCTIC 

Metodologia docent 
L’assignatura inclou una sortida de camp, de carácter obligatori, de cinc dies de durada, que es realitzarà tot 
just començat el curs. Aquesta assignatura també pot ser seguida pels alumnes de l’entorn virtual través de la 
plataforma de campus virtual, si bé es manté l’obligatorietat de la sortida de camp. Inclou també diverses sessions 
a l’aula per contextualitzar els temes i conceptes presentats durant la sortida i per a realitzar el treball de curs. 

Pràctiques 
1 Sortida de camp 
2 Treball col·lectiu sobre l'estudi del cas pràctic 
3 Informe individual o per parelles basat en la sortida de camp 

Avaluació 
Per qualsevol de les dues convocatòries s’ha de fer el següent: 
1 Realització d'un informe individual o per parelles basat en la sortida de camp 
2 Elaboració d’un treball col·lectiu sobre l'estudi del cas pràctic que es presentarà a final de curs 
3 Examen individual, amb apunts, que inclourà comentaris de text i d'imatges 

Cada exercici representa 1/3 de la nota final. 
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