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Prerequisits
A part de tenir els coneixements generals que es deriven d'haver superat les proves per accedir als estudis
universitaris, no hi ha cap altre prerequisit, excepte el que ha de tenir tot l'alumnat universitari: interès per
aprendre.
Pel grup de docència en anglès - Exploring World Geography - l'alumnat ha de tenir el primer dia de classe un
nivell B2 en llengua anglesa com a mínim

Objectius
Aquesta assignatura s'imparteix el Primer Curs als Graus d'Antropologia, Història i Humanitats.
L'assignatura constitueix una introducció als principals temes de la geografia humana des d'una visió de les
ciències socials i amb una atenció preferent als aspectes més significatius de la realitat contemporània. El
programa està estructurat en quatre grans temes: l'estructura i dinàmica de la població; la geografia
econòmica; la geografia política; la geografia cultural. Els temes s'enfocaran des d'una perspectiva mundial,
amb especial èmfasi en les interrelacions del món desigual i interdependent en el que vivim
Al final de curs l'alumnat haurà assolit:
1. uns primers coneixements bàsics i fonamentals sobre cadascun dels temes tractats
2. el domini dels conceptes més importants utilitzats en geografia humana
3. una visió de conjunt i unes claus interpretatives bàsiques del funcionament de l'espai mundial
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3. una visió de conjunt i unes claus interpretatives bàsiques del funcionament de l'espai mundial
4. la comprensió dels principals elements que articulen i els processos que transformen l'organització
territorial de les societats humanes a escala global
5. la capacitat de tractar informació geogràfica i interpretar-la
6. la capacitat d'establir connexions significatives entre els diferents aspectes temàtics del programa

Competències
Antropologia Social i Cultural
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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.
Història
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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
Humanitats
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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
1.
2.
3.
4.

Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'una vessant geogràfica.
Contrastar i comparar les diferents interpretacions de mapes geogràfics.
Descriure les principals problemàtiques econòmiques, socials i culturals del món.

5. Descriure les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica,
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5. Descriure les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica,
social i cultural dels territoris
6. Descriure les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica,
social i cultural dels territoris.
7. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
8. Explicar l'estructura del món actual des d'un vessant geogràfic.
9. Explicar l'estructura del món actual des d'una vessant geogràfica.
10. Exposar els conceptes propis de la Geografia.
11. Exposar els conceptes propis de la geografia.
12. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
13. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i realitzar un esquema.
14. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
15. Realitzar un treball individual en el que s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.

Continguts
1. Presentació
2. La població
La diversitat del poblament mundial
Pautes de creixement i estructures demogràfiques
3. Una visió geogràfica de l'economia
Quatre conceptes bàsics: producció, distribució, consum i reproducció social
Un món divers, desigual i interdependent
La nova economia informacional i el procés de globalització
4. La geografia política: un món complex i canviant
Els nous escenaris mundials del segle XXI
Límits, fronteres, muralles
5. La geografia cultural
Els paisatges culturals
Identitat i diversitat cultural
La cultura en la societat del consum

Metodologia
El curs s'estructurarà a partir d'activitats dirigides i d'activitats autònomes on l'alumnat aprendrà a
desenvolupar-se interactivament amb els continguts de l'assignatura amb el suport del professorat
Durant el curs hi haurà classes impartides pel professorat, que serviran per saber descriure les principals
característiques de la geografia humana des d'una perspectiva global. Les pràctiques d'aula estan pensades
per desenvolupar la capacitat de solucionar qüestions molt concretes i específiques, així com la capacitat
d'exposar en públic els resultats d'aquestes.
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, per atendre i participar en les classes, per realitzar els exàmens, i altres motivacions
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(a) Estudi, en general, per atendre i participar en les classes, per realitzar els exàmens, i altres motivacions
personals al voltant de l'assignatura; aquesta es percep com a una activitat bàsicament individual.
(b) Preparació de presentacions a classe; pot ser en forma de grup, però també individual.
(c) Pràctiques sobre la temàtica de l'assignatura que l'estudiant haurà de fer individualment o en grup fora de
l'aula. En aquestes, l'alumnat haurà de ser capaç de llegir i analitzar textos científics i demostrar capacitat
d'anàlisi i de síntesi.
(d) Elaboració d'un treball de curs individual o en grup, que servirà per buscar informació, triar-la, sintetitzar-la i
ordenar-la. Així mateix, l'alumnat haurà de tenir la capacitat d'entregar textos on els aspectes formals siguin
gairebé impecables. Es valoraran les tutories per l'elaboració del treball.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

30

1,2

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14

Pràctiques a l'aula

6

0,24

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14

Tutories pel seguiment del treball de curs

4

0,16

1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14

Comentari de les lectures obligatòries

50

2

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14

Elaboració del treball de curs

40

1,6

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14

Estudi personal

17

0,68

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14

Tipus: Dirigides
classes dirigides
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Hi haurà quatre tipus de procediments d'avaluació:
1) Prova escrita: capacitat de relacionar tot el que s'ha treballat a l'assignatura a l'hora de comentar un text
desconegut, les lectures obligatòries i el treball de curs
2) Treball de curs: capacitat de buscar informació, triar-la, sintetitzar-la i ordenar-la. Capacitat d'entregar textos
on els aspectes formals siguin gairebé impecables. Valoració de les reunions de treball.
3) Comentaris de les lectures obligatòries: capacitat d'anàlisi i de síntesi
4) Pràctiques: capacitat de solucionar qüestions molt concretes i específiques. Capacitat d'exposar en públic
els resultats d'aquestes.
El professorat de cada grup indicarà a principi de curs les activitats d'avaluació a realitzar i les dates d'entrega
i realització d'aquestes
L'alumnat no serà avaluat en el cas que no faci la prova final escrita o que no faci el treball de curs.

Activitats d'avaluació
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Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

participació i pràctiques d'aula

10%

0

0

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

pràctiques (comentaris de textos)

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

prova escrita

35%

3

0,12

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14

treball de curs

35%

0

0

1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
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