2017/2018
Geografia d'Àsia
Codi: 101522
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500244 Estudis d'Àsia Oriental

FB

1

1

Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: David Saurí Pujol

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: David.Sauri@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Nuria Valdovinos Perdices
Antoni Ramón Riba

Prerequisits
Cap.

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

Competències
Conèixer i comprendre la geografia física i humana de l'Àsia oriental.
Conèixer 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.
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.

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

Continguts
Introducció a la Geografia física y humana d'Asia Oriental emprant un enfocament generalista per a tractar
temes de medi físic, climatologia i hidrografia; de demografia i moviments migratoris; d'agricultura i
alimentació, de processos d'urbanització, etc.

Metodologia
La metodologia docent inclou classes presencials de teoria i pràctiques (33%); treball supervisat (12%); treball
autònom (50%) i avaluacions (5%).
Es farà ús de les eines més habituals del Moodle com el correu electrònic, les notícies, l'agenda, els espais
virtuals per a la publicació de materials, notes i entrega de pràctiques, a més d'altres recursos presencials i
virtuals.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

classes teòriques i pràctiques

55

2,2

1, 2, 5, 6, 11, 12

proves parcials

4

0,16

1, 2, 5, 11, 12

12

0,48

3, 4, 7, 8, 9, 10, 13

75

3

3, 4, 7, 8, 9, 10, 13

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
tutories
Tipus: Autònomes
treball autònom

Avaluació
L'avaluació consistirà en dos exàmens parcials (40% cadascun) i la realització i entrega OBLIGATÒRIA de les
pràctiques del curs, que es faran en grup (20%). Si l'alumne té una nota final inferior a 5 i ha entregat les
pràctiques podrà presentar-se a una prova de recuperació.

Avaluació dels resultats d'aprenentatge:
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Avaluació dels resultats d'aprenentatge:
-Demostrar un coneixement suficient dels aspectes geopolítics, físics, demogràfics i de les activitats primàries
de l'Àsia Oriental (prova escrita parcial)
-Demostrar un coneixement suficient dels aspectes relatius a l'energia, indústria, medi urbà i reptes ambientals
de 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)
La informació d'aquesta guia docent sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes a
l'assignatura és a títol orientatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a
impartir la docència.
La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.
Cada professor (o grup de professors en el cas de les assignatures amb més d'un grup) determinarà la
recuperació d'activitats avaluables, que seguirà el model d'avaluació de l'assignatura i aplicarà el mateixcriteri
a tots els grups d'aquesta.
Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents:
- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;
- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9.
En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
En assignatures on s'ha d'aconseguir una nota mínima en unes proves determinades (per exemple, per
assegurar el nivell mínim d'una competència o habilitat d'idioma) l'alumne haurà d'assolir la corresponent nota
mínima estipulada per obtenir la qualificació d'aprovat (5.0) en la nota final. Per a totes les assignatures, es
mantindrà el mateix criteri d'avaluació i còmput de nota final.
Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una nova avaluació.
En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.
S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit
de durada semestral o anual.
S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com
a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui
publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant,
constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no
es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.
En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.
Informació general sobre l'avaluació:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Pràctiques de curs

20%

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

Proves parcials

80% (40% + 40%)

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
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