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Objectius

L'assignatura té com objectius treballar un dels temes més complexos i més actuals en els territoris
urbans, com són les dinàmiques de metropolitanització. Aquest aprenentatge es farà a nivels conceptual i
després es referenciarà en contextos europeus, espanyols i catalans. Es important que els alumnes de
geografia aprenguin aquestes dinàmiques i les puguin relacionar amb dinàmiques de poblament,
d'activitat econòmica, de mobilitat quotidiana i residencial, etc. També s'estudiaran les fonts d'informació i
les diferents metodologies emprades per delimitar els fenòmens de les metròpolis

Competències

Geografia i ordenació del territori
Analitzar i interpretar problemes urbanístics.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Descriure les principals característiques de la ciutat contemporània en general i de les regions
metropolitanes en especial.
Participar en debats geogràfics respectant les opinions dels altres participants.
Plantejar problemes relacionats amb la ciutat contemporània.

Continguts
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La metodologia emprada tindrà quatre àmbits:

1. Classes del professor a l'aula

2. Lectures per part dels alumnes guiades pel
professor

3. Exposicions a classe i debats per part dels
estudiants

4. Exercicis pràctics

1.  

1.  

1.  

1.  

1.  

1.  

Les dinàmiques metropolitanes: territoris multiescalars

1.1. Els espais urbans del segle XXI

1.2. Els centres i les perifèries

Les metròpolis europees

2.1. Localització i característiques

2.2. Metodologia de delimitació.

Les metròpolis Espanyoles

3.1. Evolució del fenomen metropolità espanyol

3.2. Característiques actuals i estratégies de futur

La metròpoli de Barcelona

4.1. Evolució i estructura

4.2. Activitat econòmica

4.3. Característiques de la mobilitat, del habitatge

Les metodologies i les fonts d'informació per estudiar les dinàmiques metropolitanes

5.1. Les fonts d'informació quantitatives

5.2. Les metodologies qualitatives

Les perifèries metropolitanes: l'exemple de la UAB

6.1. UAB un pol metropolità de coneixement

6.2. Les noves realitats de les perifèries metropolitanes

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques amb exposicions orals del professorat 50 2 1, 2, 4

Tipus: Supervisades

Exposicions a classe i debats per part dels estudiants 3 0,12 1, 2, 3, 4

Lectures per part dels alumnes guiades pel professor 2 0,08 1, 2, 3, 4

Treball 20 0,8 1, 2, 4

Tipus: Autònomes

Estudi personal 44 1,76 1, 4

Geografia de les regions metropolitanes   2014 - 2015

2



Avaluació tindrà en compte:

1. L'assistència a classe i la participació

2. Les lectures fetes

3. Les exposicions a classe

4 L'examen final

La reavaluació consistira en un exament que incloure tot el que s'ha treballar a llarg del curs

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Debats i preesentacions 15% 6 0,24 3

Examen 40% 6 0,24 1, 2, 3, 4

Exercicis, practiques 15% 9 0,36 1, 2, 4

Treball de curs 30% 10 0,4 1, 2, 4
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