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Objectius
Els estudiants, mitjançant l'estudi de l'assignatura, han de ser capaços d'identificar, descriure, explicar,
classificar i determinar les principals espècies vegetals de Catalunya i els paisatges que configuren.
En acabar, l'alumne serà capaç d'analitzar i interpretar un paisatge posant especial atenció en la seva
dinàmica i els diferents éssers vius que el composen.
D'aquesta manera, l'assignatura de Biogeografia es proposa tres tipus d'objectius formatius clarament
diferenciats i que es basen en sis categories de complexitat cognitiva creixent: coneixement (1), comprensió
(2), aplicació (3), anàlisi (4), síntesi (5) i avaluació (6). Per això, a cadascun dels objectius descrits a
continuació se'ls ha assignat una categoria cognitiva determinada.
4.1 Objectius de coneixement. Els estudiants seran capaços de:
1. Identificar i explicar breument els principals paisatges de Catalunya (1 i 2)
2. Aplicar tècniques d'identificació de tàxons de biodiversitat a qualsevol paisatge (3 i 4)
3. Formular propostes d'actuació en base a un conflicte territorial a resoldre (4 i 5)
4. Avaluar els aspectes positius i negatius de l'estudi de cas plantejat (6).
4.2. Objectius d'habilitats. Els estudiants seran capaços de:
1. Aplicar tècniques d'anàlisi en base a la cartografia digital treballada (3)
2. Aplicar programes adequats a la presentació de materials gràfics i escrits (3)
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3. Explicar de forma analítica i sintètica un paisatge (4)
4. Dissenyar i formular propostes d'actuació en front a un problema territorial (5 i 6)
4.3. Objectius transversals. Els estudiants seran capaços de:
1. Gestionar informació i tractar-la analíticament (6).
2. Treballar amb un nivell elevat de qualitat científica i ètica (5 i 6)
3. Capacitat per a resoldre problemes (4, 5 i 6)

Competències
Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, i mostrar el caràcter aplicat i experimental de la
formació geogràfica.
Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
Analitzar i interpretar els paisatges.
Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per adquirir un coneixement directe 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.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
2. Aplicar els coneixements en geologia, topografia i clima per planificar el territori.
3. Combinar mètodes i tècniques de treball de camp per adquirir un coneixement directe de les
interrelacions físiques i humanes que tenen lloc al territori.
4. Definir els paisatges en relació amb el clima i les aigües, la biogeografia i la geomorfologia.
5. Descriure els esdeveniments del món actual en relació amb el clima i les aigües, la biogeografia i la
geomorfologia.
6. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
8. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
9. Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
10. Resoldre problemes de manera autònoma.
11. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Bloc 1.- Què és la biogeografia i conceptes bàsics
a) Explicar breument en què es basa l'estudi de la biogeografia i l'aportació dels geògrafs/es en aquest camp.
b) Enumerar i explicar breument diferents conceptes propis de la biogeografia.
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Bloc 2.- La classificació dels éssers vius
a) Enumerar i explicar la classificació dels éssers vius descrivint quines són les seves principals característiques
b) Identificar i classificar les parts principals dels espermatòfits
Bloc 3.- La Corologia
a) Explicar i interpretar les causes de la distribució actual dels éssers vius
b) Identificar i explicar els principals mètodes d'estudi paleobiogeogràfics per a l'estudi de la distribució geogràfica
passada dels éssers vius
c) Enumerar i explicar les característiques dels principals biomes mundials
d) Explicar la distribució dels estatges de vegetació en clima mediterrani i atlàntic a la Península Ibèrica
Bloc 4.- Fitogeografia
a) Enumerar i explicar els principals criteris fisiognòmics per a la descripció de la vegetació i la definició dels diferents
tipus de formació vegetal
b) Explicar el paisatge en base als diferents tipus de formacions vegetals i a l'empremta de l'activitat humana
c) Aplicar criteris taxonòmics per a la identificació d'espècies vegetals
d) Enumerar els conceptes propis de l'evolució dinàmica del sistema natural i explicar la dinàmica de la vegetació en
base a la influència dels factors ecològics
e) Enumerar i identificar els principals tipus de vegetació de Catalunya, a la vegada que interpretar i explicar quines
són les espècies vegetals més característiques de cadascuna d'elles
Bloc 5.- Sortides de camp
a) Crear un herbari a partir del coneixement de les espècies identificades en les sortides de camp
b) Visitar alguns dels principals paisatges de Catalunya i determinar les principals manifestacions antròpiques que
conté

Metodologia
Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
• Exposicions orals del professor durant les sortides camp.
• Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d'aula i que en
algunes ocasions es pot fer en grup).
• Debat, discussió i anàlisi crítica dels treballs realitzats a partir de lectures
Les pràctiques de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats i seran en grups de com
a màxim tres persones:
• Confecció d'un herbari a partir de dues sortides de treball de camp a:
a) Massís del Garraf
b) Montseny
• Treballs de "classe" en petit grup (màxim 3 persones i mínim 2), relacionats amb l'estudi de casos concrets i
les exposicions del professor.
a) Comprensió de conceptes clau
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b) Resolució de problemes
c) Recerca d'informació a internet (bases sobre biodiversitat, distribució corològica d'espècies, etc)

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

50

2

2, 3, 4, 5

25

1

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

67,5

2,7

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Dirigides
Classes Teòriques
Tipus: Supervisades
Classes pràctiques i sortides de camp
Tipus: Autònomes
Treball autònom a partir de lectures i finalització de les pràctiques

Avaluació
L'avaluació dels continguts es durà a terme a través de :
1. Entrega de pràctiques resoltes
Per a tenir dret a ser avaluats/des, és indispensable el lliurament, dins dels terminis que s'aniran fixant al llarg
del curs, dels exercicis pràctics. Aquestes pràctiques es realitzaran en grups de com a màxim tres persones.
Tant l'herbari com les pràctiques fetes a classe s'han d'haver lliurat abans de fer l'exàmen de continguts. Per
tant, la data límit de lliurament de la part pràctica es correspondrà amb la data de l'examen de continguts. La
correcció de les pràctiques es farà a classe amb la suficient antelació abans de cadascuna de les proves de
contingut.
2. Exàmens durant el curs. En total hi haurà 4 exàmens:
a) Hi haurà dos exercicis parcials de continguts. Aquests exàmens són obligatoris i serveixen per a mesurar el
grau d'assoliment dels continguts impartits fins al moment. En tractar-se d'una avaluació continuada, la
matèria es va acumulant al llarg del curs.
b) Hi haurà un examen de síntesi de la teoria i un de pràctiques al final de curs. Aquest examen tindrà dues
parts: una teòrica i una pràctica.
- La part teòrica serà de síntesi de continguts i pot constar de diverses preguntes curtes referides a continguts
concrets i/o un examen tipus test. En les preguntes curtes es valorarà la capacitat de síntesi, rellevància de les
respostes i en les altres la capacitat de relació (Aquest apartat pot estar subjecte a canvis en funció del grup 1
o grup 70 i del professorat que imparteix l'assignatura).
- La part pràctica consistirà en el reconeixement visual de diverses espècies vegetals.
- Cal superar cadascuna d'aquestes dues proves, l'examen teòric i l'examen pràctic amb una nota mínima de 5
per a fer mitjana entre ells i tenir la nota final de curs. En cas que no s'arribi a aquesta qualificació en alguna
de les parts no es farà mitjana i per tant, l'assignatura estarà suspesa.
-La qualificació final del curs es durà a terme mitjançant les notes parcials obtingudes.
- Els alumnes que hagin realitzat els exàmens parcials i no els hagin superat s'hauran d'examinar a final de
curs de la part no superada. No existeix la possibilitat de reavaluació sense haver-se presentat a tots i
cadascun dels exàmens parcials i haver respost mínimament totes les preguntes. No realitzar algun dels
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cadascun dels exàmens parcials i haver respost mínimament totes les preguntes. No realitzar algun dels
exercicis avaluables necessaris per fer mitjana implicarà tenir un No Avaluable a la nota final de curs.
3. Convocatòries
L'alumne de Grau té dret a una reavaluació dels exàmens.
4. Assistència inexcusable a les sortides de camp que es programin i elaboració dels materials, informes, etc.
sobre aquestes activitats, per a poder-se examinar. Per aprovar l'assignatura és imprescindible l'assistència a
les SORTIDES DE CAMP que són OBLIGATÒRIES i serveixen per a l'elaboració de l'herbari.
5. Ponderació de cada part en la nota final:
L'avaluació de les pràctiques es realitzarà a partir de:
- La participació en l'anàlisi i discussió que es generi en les sortides de camp.
- El nivell d'elaboració dels estudis de cas.
- El nivell d'elaboració d'un herbari d'espècies vegetals realitzat a partir de les sortides de camp

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Entrega de les pràctiques associades a la teoria (Estudis de
Casos)

40%

2

0,08

1, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Examen teòric parcial 1. Blocs: 1, 2 i 3 (inicial)

5%

1

0,04

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Examen teòric parcial 2. Blocs 3 (final) i 4

5%

1

0,04

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11

Examen teòric parcial 3. Síntesi

15%

1,5

0,06

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

Examens pràctics, herbari, ressenya i transecte

35%

2

0,08

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
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