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Prerequisits
Per seguir aquesta assignatura és convenient tenir coneixements generals de geografia (es pressuposa que
se sap tot el que hi ha en el llibre coordinat per Anna Ortiz [2011]; vegeu la bibliografia), però també
d'antropologia i d'història, així com poder llegir en anglès i en llengües romàniques. Qualsevol dels documents
que s'entreguin per tal de ser avaluats han de ser correctes formalment, així que caldrà tenir cura amb la
redacció i l'ortografia.

Objectius
L'objectiu de l'assignatura és mostrar diferents maneres d'interpretar el món tot utilitzant les variables culturals
i socials, sobretot a partir dels paisatges culturals. Com que no podrem anar a llocs gaire llunyans per estudiar
aquests paisatges, utilitzarem textos, mapes i imatges com substituts del treball de camp. En aquesta
assignatura es farà una visió general del què és la geografia social i cultural, de quines han estat les principals
aportacions en aquesta subdisciplina, de quins són els diversos camins que es poden seguir dins aquesta
subdisciplina, de quines utilitats pot tenir per a la geògrafa i geògraf d'avui l'estudi geogràfic des d'aquesta
perspectiva.
Al final de curs l'alumnat haurà assolit:
1. Uns cneixements bàsics i fonamentals sobre cadascun dels temes tractats
2. Un domini dels conceptes més importants utilitzats en geografia social i cultural
3. Una visió de conjunt i unes claus interpretatives bàsiques del funcionament de l'espai mundial des
d'una perspectiva social i cultural
4. La capacitat de tractar informació de geografia social i cultural i interpretar-la
5. La capacitat d'establir connexions significatives entre els diferents aspectes temàtics del programa

Competències
Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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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.
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.
5.
6.

Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
Plantejar problemes sobre la desigualtat, la distribució de la població, la urbanització, etc., al món.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts
1. Introducció
- Què és la geografia social i cultural?
- Els antecedents de la geografia cultural i social.
- El gir cultural i les noves geografies culturals i socials.
2. Cultura, diferència i espais
- Identitats socials: gènere, edat, sexualitat, classe, ètnia i cultura.
- Escales espacials: cos, llar, comunitat i barri, institucions, espais públics, ciutats, món rural i nació.
3. Estudi de casos geogràfics des de l'anàlisi cultural i social
4. Els paisatges de la cultura
- Geografies de la vida quotidiana.
- Llengua, religió, música.

Metodologia
A les sessions de classe es faran diverses coses: exposició del professorat, exercicis pràctics individuals i en
grups, debats a partir de lectures. Les exposicions del professorat serviran a l'alumnat per tenir les
coordenades generals i per contextualitzar les lectures pertinents; com és habitual en aquest tipus d'activitat,
es treballen els coneixements bàsics sobre cadascun dels temes tractats. La sortida de camp és una visita
guiada pel professorat en gran grup i s'ha de realitzar l'informe relacionat amb la sortida.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides
classes dirigides

30,5

1,22

1, 2, 3, 4, 5, 6

pràctiques d'aula

7

0,28

1, 2, 3, 4, 5, 6

Sortides de camp

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6

Estudi personal

44

1,76

1, 2, 3, 4, 5, 6

informes de les sortides de camp

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6

Lectures obligatòries

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Les proves escrites tenen per objectiu que l'alumnat mostri capacitat de relacionar tot el que s'ha treballat a
l'assignatura amb les lectures obligatòries. Pel que fa als informes de les sortides, l'alumnat ha de mostrar
capacitat de buscar informació, triar-la, sintetitzar-la i ordenar-la, així com també capacitat d'entregar un text
on els aspectes formals siguin gairebé impecables. Pel que fa a les pràctiques d'aula, l'alumnat ha de mostrar
capacitat d'anàlisi i de síntesi.
L'avaluació serà una mitjana de les notes obtingudes en les activitats avaluables.
L'assignatura s'aprova si la mitjana és igual o superior a 5.
El fet de presentar-se a una de les activitats avaluables vol dir que l'alumne/a serà avaluat/da.
La revisió de cada part es farà, a petició de l'alumnat, dins de la setmana següent a l'entrega dels resultats.
Hi haurà una reavaluació de totes aquelles proves presentades que no hagin superat el 5 el dia que indiqui la
Facultat de Filosofia i Lletres. Qualsevol cas particular serà contemplat per part del professorat amb l'objectiu
de garantir un tracte equitatiu i evitant el perjudici de l'alumnat.
La reavaluació del exàmens teòrics serà en forma d'examen. La reavaluació de la resta d'activitats consistirà
en refer l'evidència.
Les activitats reavaluades puntuaran de 0 a 5.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exàmens teòrics i pràctics parcials

40%

4,5

0,18

1, 2, 3, 4, 5, 6

Informe de la sortida de camp

15%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6

Treballs individuals

45%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6
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