Nom de l’assignatura

Geografia Humana Aplicada

Curs

2010/2011

Codi

28171

Grup

1

Estudis

Llicenciatura de Geografia

Període en el que s’imparteix

Anual

Crèdits ECTS

120

Professorat de l’assignatura

Pau Avellaneda i Carles Donat

Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és familiaritzar els alumnes amb el treball
pràctic i aplicat que es pot fer des d’una perspectiva geogràfica. En altres paraules,
proporcionar una “caixa” d’eines teòriques i metodològiques que puguin ser d’utilitat
en la pràctica professional de la Geografia en relació a la planificació, gestió i
resolució de qüestions territorials.
Dins de l’amplíssim ventall temàtic propi de la Geografia s’han seleccionat tres
àmbits específics: el medi ambient, l’espai públic i l’habitatge.
L’assignatura també persegueix objectius més generals com desenvolupar les
capacitats de treball autònom i de treball en equip.

Continguts

Bloc A. Societat i medi
1. Geografia, medi ambient i sostenibilitat
1.1. Geografia i Geografia aplicada
1.2. La crisi ambiental dels nostres dies
1.3. La geografia en els estudis ambientals
1.4. Medi ambient i societat: les grans cosmovisions
1.5. Sostenibilitat: concepte i indicadors
2.Eines i instruments de planejament i gestió ambientals a Catalunya
2.1. L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya
2.2. L’avaluació ambiental de plans i programes
2.3. L’avaluació d’impacte ambiental de projectes
2.4. Les agendes 21 locals
2.5. La petjada ecològica i la petjada de carboni
2.6. La participació ciutadana en la gestió ambiental
Bloc B1. Societat i medi (II)
3.1 Geografia, medi ambient i sostenibilitat (II)
3.2 Eines i instruments de planejament i gestió ambientals a Catalunya (II)
3.3 Anàlisi dels vectors ambientals a Catalunya
Bloc B2. Espai públic
4.1 Espai públic: de tots i de ningú

4.2 La via pública, la via de tots
4.3 La moderació del trànsit
4.4 El disseny i la gestió de l’espai públic viari
Bloc C. Habitatge, societat i territori
5. L’habitatge a Catalunya
5.1. La ciutat i l’habitatge
5.2. Les necessitats d’habitatge de la població
5.3. Característiques del parc d’habitatges
5.4. El mercat de l’habitatge
5.5. Col·lectius amb dificultats per satisfer les necessitats d’habitatge
5.6. Les polítiques públiques d’habitatge

Metodologia
docent

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents
activitats:
Bloc A. Societat i medi
 Exposicions orals del professor.
 Lectura de material bibliogràfic (activitat individual dels estudiants
complementària al treball d’aula).
Bloc B1. Societat i medi (II)
 Realització d’exercicis basats en estadístiques, casos reals, etc.
Bloc B2. Espai públic
 Treball d’investigació i proposició, relacionat amb el temari de classe.
Bloc C. Habitatge, societat i territori
 Exposicions orals del professor.
 Treball d’investigació de curs, relacionat amb el temari de classe.
 Sortida de camp, relacionada amb el temari de classe

Avaluació

Bloc A. Societat i medi
 Examen d’avaluació dels continguts 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.
Bloc B1. Societat i medi (II)
 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.
Bloc B2. Espai públic
 S’avaluarà el treball de curs en base a:
-

La capacitat d’organització i planificació del treball.

-

La capacitat de buscar i sintetitzar informació diversa.

-

La qualitat de l’estudi i les seves conclusions.

-

La capacitat.

-

Els aspectes formals de presentació.

-

L’aportació pròpia.

Bloc C. Habitatge, societat i territori
 Treball de curs: s’avaluarà de la mateixa forma que el Bloc B2.
 Sortida de camp: s’avaluarà la capacitat d’estructuració i exposició
mitjançant un informe escrit.
Qualificació. La nota final s’obtindrà de l’aplicació dels següents percentatges a
cadascun dels elements objecte d’avaluació:
a) Bloc A (examen de continguts): 30% de la nota final
b) Bloc B (pràctiques i exercicis o treball): 30% de la nota
c) Bloc C (treball de curs i sortida de camp): 40% de la nota
Per tal de poder ésser avaluat/da caldrà 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.
Segona convocatòria. L’avaluació serà contínua i per tant no es preveu una
segona convocatòria.
Temporalització Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan segons la següent
temporalització:
Primer semestre
 Bloc A. Societat i medi
 Bloc B1. Societat i medi (II)
 Bloc B2. Espai públic
Segon semestre
 Bloc C. Habitatge, societat i territori

Professorat

Els continguts de l’assignatura s’impartiran segons la següent distribució:
Primer semestre
PAU AVELLANEDA
 Bloc A. Societat i medi




Bloc B1. Societat i medi (II)
Bloc B2. Espai públic

Segon semestre
CARLES DONAT
 Bloc C. Habitatge, societat i territori

Nom de l’assignatura

Geografia Humana Aplicada

Curs

2010/2011

Codi

28171

Grup

70

Estudis

Llicenciatura de Geografia

Període en el que s’imparteix

Anual

Crèdits ECTS

120

Professorat de l’assignatura

Pau Avellaneda i Carles Donat

Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és familiaritzar els alumnes amb el treball
pràctic i aplicat que es pot fer des d’una perspectiva geogràfica. En altres paraules,
proporcionar una “caixa” d’eines teòriques i metodològiques que puguin ser
d’utilitat en la pràctica professional de la Geografia en relació a la planificació,
gestió i resolució de qüestions territorials.
L’assignatura també persegueix objectius més generals com desenvolupar les
capacitats de treball autònom i de treball en equip.

Continguts

Bloc 1. Geografia, medi ambient i sostenibilitat
1.1. Geografia i Geografia aplicada
1.2. La crisi ambiental dels nostres dies
1.3. La geografia en els estudis ambientals
1.4. Medi ambient i societat: les grans cosmovisions
1.5. Sostenibilitat: concepte i indicadors
Bloc 2. Anàlisi del vectors ambientals a Catalunya
2.1 La qualitat de l’aire
2.2 Els recursos i les demandes d’aigua
2.3 La qualitat de les aigües continentals
2.4 Els residus
2.5 La biodiversitat
2.6 Els usos del sòl
2.7 Els riscos ambientals
Bloc 3. Eines i instruments de planejament i gestió ambientals a Catalunya
3.1. La petjada ecològica i la petjada de carboni
3.2 L’avaluació d’impacte ambiental de projectes
3.3 Les agendes 21 locals
3.4 La participació ciutadana en la gestió ambiental

Metodologia
docent

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




Lectura dels apunts penjats al Campus Virtual
Realització d’exercicis basats en estadístiques, casos reals, etc.
Treball d’investigació en petit grup, relacionat amb el temari de classe.



Pràctiques i
exercicis

Discussió tutoritzada de les lectures, del treball i els exercicis pràctics
utilitzant l’espai Fòrum del Campus Virtual.

Per tal de reforçar els coneixements teòrics adquirits es realitzaran diversos
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.
Els exercicis i pràctiques s’intercalaran en el desenvolupament de l’assignatura. El
desenvolupament d’aquesta part de l’assignatura es desenvoluparà paral·lelament
a la dels continguts teòrics, això és, durant el primer semestre del curs.

Treball de curs

Donat el caràcter aplicat de l’assignatura bona part d’aquesta es basarà en la
realització d’un treball pràctic aplicat que permeti solidificar els coneixements
teòrics adquirits i desenvolupar les capacitats analítica i propositiva fent especial
èmfasi en aquesta darrera.
El treball es desenvoluparà al llarg del segon semestre del curs. A principis
d’aquest semestre es donaran les indicacions per a realitzar el treball. Serà de
caràcter individual. Caldrà realitzar diversos informes de progrés on s’inclogui,
entre altres, l’estructura del treball, les fonts d’informació utilitzades, el cronograma
establert, la metodologia a emprar, els avenços realitzats, etc.
Per tal de garantir un bon desenvolupament del treball es realitzaran diverses
sessions de tutoria per part del professor.

Sortida de camp

A principis del segon semestre (12/03/2011). Aquesta sortida tindrà per objectiu
veure sobre el terreny alguns dels aspectes treballats al llarg del curs.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de d’un examen de valoració dels
continguts teòrics, la realització de les pràctiques i exercicis, la realització del
treball decurs i un informe de la sortida de camp.
Examen: L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant un examen que
constarà de:
c) 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
d) Una pregunta-tema en la que l’estudiant haurà de mostrar la seva capacitat
de síntesi, argumentació i exposició clara i ordenada.
L’examen es durà a terme a la finalització del primer semestre.
Pràctiques i exercicis. S’avaluarà cadascuna de les pràctiques i exercicis
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.
Les pràctiques i exercicis caldrà haver-los lliurat durant el primer semestre.
Treball de curs. L’avaluació es basarà en:
- Els diversos informes preliminars que caldrà lliurar al llarg del curs
- L’informe final a presentar a final de curs

-

L’aportació d’idees i reflexions i la capacitat de crítica constructiva
La capacitat d’organització i planificació del treball.
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.

Sortida de camp. S’avaluarà l’interès en els continguts de la pròpia sortida i la
capacitat d’estructuració i exposició mitjançant un informe escrit.
Qualificació. La nota final s’obtindrà de l’aplicació dels següents percentatges a
cadascun dels elements objecte d’avaluació:
d) Examen de continguts (40% de la nota final)
e) Avaluació de pràctiques i exercicis (20%)
f) Treball de curs (30%)
g) Sortida de camp (10%)
Per tal de poder ésser avaluat/da caldrà:
a) Haver realitzat l’examen i presentat totes les pràctiques, el treball decurs i
l’informe de la sortida.
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. En cas d’haver suspès alguna d’aquestes parts
es considerarà Suspesa tota l’assignatura.
Els requisits per aprovar en segona convocatòria seran els mateixos que els de la
primera.
Segona convocatòria. L’avaluació serà contínua i per tant no es preveu una
segona convocatòria.

Temporalització

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan segons la següent
temporalització:
Primer semestre
 Blocs 1, 2 i 3
Segon semestre
 Treball de curs
 Sortida de camp

