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Prerequisits

Saber llegir amb una bona comprensió lectora i escriure en llengua catalana i/o castellana amb fluïdesa,
construccions gramaticals clares i sense faltes d'ortografia

Poder comprendre un text en una llengua estrangera (preferiblement anglès o francès)

Objectius

descriure i interpretar els principals processos físics i socioeconòmics que es donen en el medi muntà.
Aproximació a escala planetària, regional i local, amb especial èmfasi en exemples d'aquesta darrera
escala d'estudi.
comprendre els continguts del temari;
tenir disposició i habilitat per a treballar en grup; valoració, en un projecte comú, de les aportacions i els
punts de vista dels altres;
mostrar coneixement dels mecanismes d'accés a la documentació i a la informació;
transversalitat: mostrar comprensió espacial dels fenòmens històrics, econòmics, culturals i socials;
explicar les relacions territorials de manera integrada (general/específic; local/global; les interrelacions
amb el medi; amb la dimensió històrica; i amb la realitat social, política, econòmica i cultural);
analitzar i interpretar paisatges;
utilitzar la informació geogràfica com a instrument d'interpretació del territori;
realitzar treball de camp i adquirir coneixement directe del territori

· descriure i interpretar els principals processos físics i socioeconòmics que es donen en el medi muntà.
Aproximació a escala planetària, regional i local, amb especial èmfasi en exemples d'aquesta darrera
escala d'estudi.

· comprendre els continguts del temari;

· tenir disposició i habilitat per a treballar en grup; valoració, en un projecte comú, de les aportacions i els
punts de vista dels altres;

· mostrar coneixement dels mecanismes d'accés a la documentació i a la informació;

· transversalitat: mostrar comprensió espacial dels fenòmens històrics, econòmics, culturals i socials;
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· transversalitat: mostrar comprensió espacial dels fenòmens històrics, econòmics, culturals i socials;

· explicar les relacions territorials de manera integrada (general/específic; local/global; les interrelacions
amb el medi; amb la dimensió històrica; i amb la realitat social, política, econòmica i cultural);

· analitzar i interpretar paisatges;

· utilitzar la informació geogràfica com a instrument d'interpretació del territori;

· realitzar treball de camp i adquirir coneixement directe del territori

Competències

Geografia i ordenació del territori
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.
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.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Distingir les relacions espacials, a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, en l'àmbit català, espanyol i europeu.
Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
Plantejar problemes relacionats amb les principals propostes geogràfiques de divisió del món.

Continguts

INTRODUCCIÓ

- Concepte de muntanya

- Les muntanyes del món

EL MEDI FÍSIC

- Origen i estructura de les muntanyes

- Processos externs relacionats amb el clima i amb la gravetat

- Condicions ambientals de les zones de muntanya: l'adaptació de la vegetació al medi montà

EL MEDI HUMÀ

- Dinàmiques socioeconòmiques a la muntanya

- La construcció del paisatge a la muntanya

- Ordenació dels espais de muntanya

ESTUDI D'UN CAS PRÀCTIC
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Metodologia

De forma indispensable, l'assignatura inclou una sortida de camp, de caràcter obligatori, de cinc dies complets
de durada.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sortida de camp 45 1,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Classe magistral seguida a través del campus virtual 15 0,6 1, 2, 3, 4

Elaboració i presentació de treballs 45 1,8 1, 2, 3, 4

Estudi i treball personal 15 0,6 1, 2, 3, 4

Avaluació

- L'examen teòric és individual i es basarà en un dossier de lectures obligatòries.

- Els exercicis pràctics han de ser de caràcter col·lectiu (màxim 3 persones) i consisteixen en l'elaboració d'un
treball de curs relacionat amb algun dels temes tractats durant la sortida de camp, treball que s'haurà de
presentar oralment a l'aula en format powerpoint.

- El treball relacionat amb la sortida de camp també serà de caràcter col·lectiu i consisteix en la redacció d'un
informe a partir dels apunts presos durant la sortida de camp.

- Les presentacions dels treballs i l'examen teòric es duran a terme a final de curs en una sessió de divendres
a la tarda o dissabte al matí, a conveniència de la majoria de l'alumnat (la data es determinarà durant la
sortida de camp).

- Només tindrà opció a reavaluació l'examen teòric.

- La mancança de qualsevol de les tres parts (examen teòric, el treball de curs o l'informe de la sortida)
implicarà que l'alumne/a serà considerat no avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4

Exercicis pràctics 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4

Presentació oral dels treballs 15% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4

Treball relacionat amb la sortida de camp 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4
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