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2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Ricard Morén Alegret
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9-1068
935814809
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Horari de tutories

Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories

Núria Valdovinos Perdices
Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
B9-1032
935868065
nuria.valdovinos@uab.cat

3.- Prerequisits

Haver assolit de forma adequada els coneixements impartits prèviament a les assignatures del grau
cursades al llarg del primer curs i el primer semestre del segon curs, en especial, de les assignatures de
Geografia Física, Geografia Humana, Economia, Cartografia, Tècniques en Geografia, Demografia i
Geografia de Catalunya.
Hi ha programades lectures en anglès pel que es recomanable el coneixement d’aquesta llengua

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

Contextualització: Aquesta assignatura s’imparteix al Segon Curs del Grau en Geografia i Ordenació
del Territori
Objectius de l’assignatura: Anàlisi, comprensió i reflexió sobre el medi rural contemporani i de les seves
principals dinàmiques, processos i transformacions socials, culturals, econòmiques, territorials i
mediambientals.
Objectius formatius:
1. Introducció als fonaments de la Geografia Rural
2. Característiques bàsiques de l’organització i configuració del sistema agro-alimentari
3. Principals tendències en l’evolució recent de les activitats agràries i problemàtica socioambiental
4. Trets definitoris de les politiques agràries i la regulació de les activitats agràries
5. Principals dinàmiques de l’espai forestal i problemàtica econòmica, territorial i socio-ambiental
6. Caracterització de les dinàmiques i tendències demogràfiques al medi rural
7. Transformacions recents als espais rurals: la diversificació i terciarització

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

CE 2 Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes
geogràfics de forma integrada i combinar un enfocament generalista amb
una anàlisi especialitzat (CE: Competència Específica)

Resultats d’aprenentatge

Al final del curs l’alumne haurà assolit:
Conèixer diverses realitats i vàries formes de relació
entre àmbits rurals i urbans
Competències per comprendre la multidimensionalitat
dels espais rurals i les relacions espacials a diferents
escales territorials
Coneixements bàsics i fonamentals sobre cadascun dels
temes tractats
La noció de la relació natura-societat

Competència

CE 13.1 Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la
diversitat física, econòmica, social i cultural (CE: Competència Específica)
Al final del curs l’alumne haurà assolit::

Resultats d’aprenentatge

Competència

-

Les nocions de:
intercanvi desigual
relacions d’inter-dependència
relacions de poder
conflicte d’usos i per l’obtenció de recursos

CT 5. Analitzar, sintetitzar i raonar de forma crítica (CT: Competència
Transversal)
Al final del curs l’alumne haurà assolit:

Resultats d’aprenentatge

Autonomia i criteris metodològics i d’ anàlisi per ser capaç de:
enfrontar-se a les problemàtiques, transformacions,
dinàmiques i impactes mediambientals, demogràfics,
socials, econòmics, culturals, polítics. Paisatgístics i
territorials del medi rural tant a nivell individual com de
forma col.lectiva
emetre dictàmens i opinions qualificades
contribuir a resoldre conflictes territorials
contribuir a ordenar i gestionar el medi rural

6.- Continguts de l’assignatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La ruralitat com a categoria d’anàlisi geogràfica
Configuració i organització del sistema agro-alimentari contemporani
Les activitats agràries: dinàmiques i problemàtica socio-ambiental
La política agrària: lògiques d’intervenció, instruments, institucions i agents
L’espai forestal: boscos, patrimoni natural, aprofitaments i problemàtica socio-ambiental
Dinàmiques i tendències demogràfiques al medi rural
Transformacions recents: la diversificació i terciarització del medi rural

7.- Metodologia docent i activitats formatives
El curs s’estructurarà a partir d’activitats dirigides i d’activitats autònomes on l’alumne aprendrà a
desenvolupar-se de forma interactiva amb els continguts de l’assignatura comptant amb el suport del
professor, a diferents nivells. Donat que l’assignatura s’imparteix en dues modalitats diferenciades
(presencial i en xarxa), necessàriament també es donen algunes diferències de mètode i en les
activitats formatives.
El curs contempla classes (classes teòriques amb suport de TIC i pràctiques), seminaris (debat en
gran grup en base a l’anàlisi de documents com informes, estadístiques, gràfics, mapes i premsa),
pràctiques i exercicis (resolució de problemes) dirigits pel professor i conferències. Aquestes
constituiran un 35% del total d’hores que l’estudiant ha d’invertir a l’assignatura.
Les activitats supervisades pel professor consisteixen en la realització de pràctiques (anàlisi
d’estudis de cas i resolució de problemes), lectures de textos i obres de temàtica rural a partir d’una
guia orientativa para la seva realització i sortides de camp (visites guiades en gran grup amb
recolzament del professor). Tot i que algunes d’aquestes activitats poden desenvolupar-se de forma
autònoma per part de l’alumne, el professor supervisarà de forma puntual i organitzada a l’estudiant.
Les activitats supervisades constituiran un 10% del total d’hores que l’estudiant ha d’invertir a
l’assignatura.
El campus virtual de la UAB a través de notícies, missatgeria, forums, etc. constitueix una eina de
suport per a les activitats dirigides com les activitats autònomes.
L’activitat autònoma de l’estudiant podrà ser individual o en grup depenent del treball encarregat. El
treball que haurà de fer l’estudiant pel seu compte serà: (a) estudi, en general, dels materials
procedents de les classes teòriques i pràctiques i de la bibliografia complementària per exàmens, i
altra documentació aportada durant el curs; aquesta es percep com una activitat bàsicament
individual; (b) preparació de presentacions a classe; pot ser en forma de grup, però també individual;
(c) preparació de pràctiques, qüestionaris i informes de forma individual. L’activitat autònoma
representa un 50%

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides
Classes teòriques

2hr./setm.

Coneixements bàsics i fonamentals
sobre cadascun dels temes tractats

Pràctiques dirigides pel
professor/a

1hr./setm.

Aprenentatge sobre casos concrets
i particulars

Seminaris

3 hr

Aprenentatge
i
discussió
temàtiques puntuals i cabdals

Conferències

3 hr.

L’estudiant aprendrà punts de vista
complementaris

Preparació informe, qüestionaris i
pràctiques

3,5hr./setm.

Amb la interrelació amb el professor
quan sigui necessari, l’estudiant
aprendrà a treballar en els temes

de

Supervisades

de l’assignatura
Autònomes
Estudi per a l’examen
Estudi per a la matèria a classe
Lectures d’articles o llibres propis
de l’assignatura i preparació de
qüestionaris

8.- Avaluació
Avaluació:
-

Ressenya de publicacions (15%)
Exercicis pràctics (20%)
Informes de sortides de camp (15%)
Exàmens teòrics i pràctics parcials (50%)

Criteris d’avaluació:
-

Per al grup presencial és indispensable per ser avaluat/da l’assistència a la sortida de camp.
Si no se supera amb un 5 o més el còmput total resultat del promig de notes parcials implica
automàticament un suspens
La no realització d’una de les 4 parts a avaluar implica un no presentat/da i no entrarà en el
còmput final
Un no presentat/da de nota final significa que el/l’estudiant no ha presentat cap de les parts
a avaluar
La revisió de cada part es farà, a petició de l’alumnat, dins del calendari que determini el
Centre
Qualsevol cas particular serà contemplat per part del professorat amb l’objectiu de garantir
un tracte equitatiu i evitant el perjudici de l’alumnat
Reavaluació: caldrà presentar els materials que hagin quedat suspesos o no presentats i/o
recuperar l’examen si és el cas.

-

-

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Prova escrita

Assolir els conceptes i processos

pràctiques

Aprendre a estructurar i assolir el
coneixement de la matèria

Ressenyes, qüestionaris i treball

Aprendre a estructurar i assolir el
coneixement de la matèria
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