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Presentació i objectius: 
 
Aquesta assignatura té un caràcter introductori. Pretén facilitar elements de 
reflexió i anàlisi que ajudin a entendre la complexitat, la diversitat i les interelacions 
dels medis físic i humà de l’Àfrica contemporània des d’una perspectiva 
geogràfica. S’intentarà comprendre com i perquè Àfrica ha esdevingut el continent 
més pobre i perquè les iniciatives de desenvolupament no aconsegueixen millorar 
la situació. L’àmbit geogràfic d’aquesta assignatura de Geografia Regional és 
l’Àfrica subsahariana. 
 
L’objectiu principal de l’assignatura és garantir el coneixement dels principals 
temes de la geografia humana i econòmica del subcontinent de l’Àfrica 
subsahariana. 

El programa es presenta dividit en cinc blocs. Després d’introduir els principals 
trets del context històric, polític i cultural, el segon bloc ens acosta a la dimensió 
física del continent. A continuació pararem atenció a la dimensió humana i 
econòmica, amb especial èmfasi en els canvis que s’estan produint actualment i 
en el paper que pot jugar l’Àfrica negra en el procés de globalització. 

Des del punt de vista metodològic, la docència combina els continguts acadèmics 
amb pràctiques i lectures complementàries obligatòries. 
 
Temari: 
 
1. Contextualitzant Àfrica: introducció a la realitat històrica, geopolítica, econòmica 
i sociocultural de l’Africa contemporània... 
 
2. El medi físic africà com a condicionament i recurs. Les crisis i problemes 
ambientals. 
 
3. La població africana: comportament demogràfic i poblament. Necessitats 
bàsiques de la població i desenvolupament humà. 
 
4. El món rural africà: sistemes agrícoles i autosuficiència alimentària. 
 



5. Les regions urbanes, urbanització i articulació del territori. Teixit industrial, 
sistemes de transports i altres serveis. 
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Avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura es basa en els criteris següents: 

-Un examen global final (50%). La nota mínima per fer promig ha de ser igual o 
superior a 5. 
-Tres pràctiques obligatòries per poder ser avaluat/da (40%), segons criteris 
pautats oportunament i lliurades en els terminis indicats en cada cas. La nota 
mínima per fer promig ha de ser i igual o superior a 4. 
-També es valorarà l’assistència i la participació a classe (10%). 
-No es preveuen activitats reavaluatives ni segona convocatòria. 

Per superar satisfactòriament l’assignatura és recomanable poder llegir en anglès i 
francès. 


