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Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Introduir els alumnes als aspectes més rellevants de la geografía física i humana dels paisos de l'Asia
Oriental, incloent el medi físic, el medi climàtic, el medi hídric, la demografia, els sistemes agrícoles, la
industria, les ciutats i el medi ambient. Mitjançant classes teòriques i pràctiques, es pretent que l'alumnat
conegui suficientment el context geogràfic d'Asia i que aquest coneixement li pugui ser d'utilitat per altres
assignatures al llarg dels estudis de grau.

Competències

Estudis de l'Àsia Oriental
Conèixer i comprendre la geografia física i humana de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Promoure el desenvolupament sostenible.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d´aprenentatge

Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de geografia.
Demostrar un coneixement dels conceptes claus i marcs teòrics de geografia
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar i descriure la geografia física d'Àsia Oriental
Identificar ii descriure la geografia humana d'Àsia Oriental
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Identificar ii descriure la geografia humana d'Àsia Oriental
Promoure el desenvolupament sostenible.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la geografia.
Utilitzar la terminologia bàsica de la geografia.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Introducció a la geografia física, humana, econòmica y poltica amb referència específica a Asia i amb un
enfocament generalista; demografía; moviments migratoris; climatologia i medi ambient; recursos naturals;
processos d'urbanització,, etc.

Metodologia

La metodologia docent inclou classes presencials de teoria i pràctiques (33 per cent); treball supervisat (12 per
cent); treball autònom (50 %) i avaluacions (5 per cent).

Es farà ús de les eines més habituals del campus Virtual com l'entorn de la comunciació, ensenyament i
aprenentatge; el correu electrònic; els forums de discussió, les notícies, l'agenda, l'espai wiki, els espais
virtuals per a la publicació de materials, notes i entrega de treballs a més d'altres recursos presencials i
virtuals

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes teòriques i pràctiques 55 2,2 1, 2, 5, 6, 11, 12

proves parcials 4 0,16 1, 2, 5, 11, 12

Tipus: Supervisades

tutories 12 0,48 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13

Tipus: Autònomes

treball autònom 75 3 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13

Avaluació

L'avaluació consistirà en dos exàmens parcials (40% cadascun) i la realització i entrega de les pràctiques del
curs (20%). Si l'alumne té una nota final inferior a 5 i ha entregat el 70 per cent o més de les pràctiques podrà
presentar-re a una prova final a celebrar durant les setmanes 15-18 del semestre.

Avaluació dels resultats d'aprenentage:

-Demostrar un coneixement dels aspectes geopolítics, físics, demogràfics i de les activitats primàries de l'Àsia
Oriental (prova escrita parcial)

-Demostrar un coneixement dels aspectes relatius a l'energia, indústria, medi urbà i reptes ambientals de

l'Àsia Oriental (prova escrita parcial)
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l'Àsia Oriental (prova escrita parcial)

-Utilitzar eines diferents per a finalitats específiques de l'anàlisi geogràfica de l'Àsia Oriental ( pràctiques de
curs)

-Utilitzar la terminologia bàsica de la Geografia aplicada a l'Àsia Oriental ( pràctiques de curs)

-Avaluar els resultats obtinguts en el procès de cerca d'informació per a documentar-se i actualitzar els
coneixements geogràfics de l'Àsia Oriental ( pràctiques de curs)

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Proves parcials 40 per cent 4 0,16 2, 5, 6
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Webgrafia

• http://www.cidob.org
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• http://www.cidob.org

• http://www.igadi.org

• http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/index.htm

• http://spanish.china.org.cn/

• http://www.lagranepoca.com/

• http://www.kirainet.com/
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