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Prerequisits
Haver assolit de forma adequada els coneixements impartits a les assignatures del grau cursades prèviament
al llarg del primer curs i el primer semestre del segon curs, en especial, a les assignatures de Geografia
Física, Geografia Humana, Economia, Cartografia, Tècniques en Geografia, Demografia i Geografia de
Catalunya.
Hi ha programades lectures en anglès el que fa recomanable el coneixement d'aquesta llengua.

Objectius
Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix al segon curs del Grau en Geografia i Ordenació del
Territori
Objectius de l'assignatura: Anàlisi, comprensió i reflexió sobre el medi rural contemporani, de les seves
principals dinàmiques, processos i transformacions socials, culturals, econòmiques, territorials i
mediambientals.
Objectius formatius:
1. Introducció als fonaments de la Geografia Rural
2. Característiques bàsiques de l'organització i configuració del sistema agro-alimentari
3. Principals tendències en l'evolució recent de les activitats agràries: encaix territorial i problemàtica
econòmica, social i ambiental.
4. Trets definitoris de les politiques agràries i la regulació de les activitats agràries
5. Principals dinàmiques de l'espai forestal: encaix territorial i problemàtica econòmica, social i ambiental
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5. Principals dinàmiques de l'espai forestal: encaix territorial i problemàtica econòmica, social i ambiental
6. Caracterització de les dinàmiques i tendències demogràfiques al medi rural
7. Transformacions recents als espais rurals: la diversificació i terciarització

Competències
Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
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.

Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La ruralitat com a categoria d'anàlisi geogràfica
Configuració i organització del sistema agro-alimentari contemporani
Les activitats agràries: transformacions recents, dinàmiques, problemàtiques i encaix territorial
La política agrària: lògiques d'intervenció, instruments, institucions i agents
L'espai forestal: transformacions recents, dinàmiques, problemàtiques i encaix territorial
Dinàmiques i tendències demogràfiques al medi rural
Transformacions recents: la diversificació i terciarització del medi rural

Metodologia
Cal tenir en compte que l'assignatura s'imparteix en dues modalitats diferents (presencial i xarxa) i que
necessàriament es donen entre elles algunes diferències tant pel que fa al mètode com a les activitats
formatives.
Classes de teoria

Classes magistrals: exposicions per part del professor amb suport de les TIC incentivant el debat i la
participació dels alumnes
Exercicis dirigits a l'aula: sessions de treball cooperatiu per tal d'il.lustrar i compementar l'exposició d'alguns
temes. Resolució d'exercicis, anàlisi de documents, discussió i debat
Exposició dels estudiants: presentació per part dels estudiants dels resultats del treball en grup
Classes de pràctiques
Resolució de casos pràctics: sessions de treball en grup cooperatiu que requeriran una preparació prèvia. Es
tracta d'exercicis curts proposats a classe relacionats amb diferents aspectes tractats en el treball en grup
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Treball de curs: per grups, els alumnes elaboraran un treball que té com a objectiu aprendre la metodologia de
la planificació local estratègica i la seva aplicació en un àmbit d'estudi que presenti característiques típicament
rurals. En la modalitat en xarxa el treball és de caràcter individual.
El campus virtual de la UAB a través de les eines de notícies, missatgeria, fòrums, etc. constitueix una eina de
suport tant per a les activitats dirigides com per a les activitats autònomes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals (Classes de teoria)

28

1,12

1, 3, 4, 5

Exercicis dirigits a l'aula (classes de teoria)

5

0,2

1, 2, 3, 4, 5

Exposicions dels alumnes

1

0,04

1, 3, 5

Resolució de casos pràctics (classes de problemes)

7

0,28

1, 2, 3, 4, 5

Treball en grup

18

0,72

1, 2, 3, 4, 5

Tutories en grup

5

0,2

1, 3, 4, 5

Cerca d'informació

15

0,6
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Estudi personal

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5

Lectura

30

1,2

1, 3, 4, 5

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'assignatura s'avaluarà d'acord amb els següents exercicis previstos:
Exàmens teòrics. Dues proves escrites parcials (20% i 20% respectivament, de la nota final)
Treball de curs i exercicis pràctics (30% i 20% respectivament de la nota final)
Participació (10% de la nota final), la participació tindrà en compte els següents aspectes: assistència a
classe, entrega puntual dels exercicis proposats i la participació en els debats a classe. En la modalitat en
xarxa en aquest apartat també s'avaluarà la trobada presencial i/o les sortides de camp i la participació als
fòrums.
L'entrega dels diferents exercicis programats és obligatòria. En cas contrari, la qualificació final d'assignatura
serà d'un No Avaluable.
En la modalitat en xarxa, si es lliura o realitza més d'una activitat d'avaluació, la qualificació final de
l'assignatura ja no podrà ser "No avaluable" i es qualificarà a partir de les evidències d'aprenentatge
aportades.
La copia o plagi de material, documents, publicacions, etc. en qualsevol treball o activitat de l'assignatura
suposarà una qualificació de zero. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran
part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a
propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:
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propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html
Re-avaluació
La re-avaluació es regeix pels mateixos criteris que l'avaluació. Els estudiants tenen l'opció a una reavaluació
sempre i quan es compleixin els següents supòsits:
1- La nota final obtinguda a partir del promig de tots els parcials no hagi superat el 5
2- Haver presentat prèviament tots elsexercicis. En el seu defecte i de manera puntual haver presentat un
justificant que exposi el motiu (malaltia, etc.) pel qual l'estudiant no ha presentat un determinat exercici o
prova.
En la modalitat en xarxa, la re-avaluació es realitzarà seguint els mateixos criteris que l'avaluació, però només
es podran re-avaluar les parts suspeses o no avaluades durant el període d'avaluació

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis pràctics, informes

20%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5

Participació, debats, presentacions

10%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5

Prova 1

20%

1,5

0,06

1, 3, 5

Prova 2

20%

1,5

0,06

1, 3, 4, 5

Treball en grup

30%

5

0,2

1, 2, 3, 4, 5
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