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Prerequisits

En el grup presencial, es requereix el compromís d'assistir de manera habitual a les sessions de classe i de
participar-hi activament.

En el grup virtual, es requereix el compromís de seguir de manera habitual les sessions de classe i de
participar-hi activament.

Per poder seguir l'assignatura es requereix poder llegir textos en català, castellà, anglès, francès i italià.

Objectius

Proposta acadèmica, científica, política i ètica:

L'assignatura consisteix en l'estudi de:

- els marcs fonamentals del pensament geogràfic des del naixement de la geografia moderna fins l'actualitat;

- l'epistemologia i la història de la geografia;

- les teories, conceptes i mètodes de la geografia;

- la geografia en tant que mirada crítica i dissident davant l'expressió espacial de la realitat social, política,
económica i cultural.

Es busca assumir:

- el compromís crític i social de la geografia: les geografies crítiques com instrument d'interpretació i
transformació del món;

- el compromís ètic davant les injustícies, desequilibris i desigualtats socials i espacials que el capitalisme i el
neoliberalisme generen en la societat i en el món contemporanis;

- el posicionament polític davant actituds, principis i iniciatives espacials que es donen en relació al territori;

- la implicació social en la transformació del territori, en tant que ciutadans i en tant que científics;
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- la capacitat de generar un discurs crític i propi davant la realitat territorial, i davant els discursos externs i
dominants.

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 hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Interpretar els esdeveniments del món actual a partir del coneixement del pensament geogràfic.
Participar en debats geogràfics respectant les opinions dels altres participants.
Plantejar problemes sobre la diversitat física, econòmica, social i cultural dels territoris aplicant
coneixements de geografia regional.
Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

Programa (molt) orientatiu

· Geografia, la ciència social dels llocs.

· La geografia clàssica i precientífica.

· La institucionalització de la geografia.

· El determinisme ambiental.

· La geografia regionalista francesa.

· La geografia teorètica-quantitativa.

· Les geografies crítiques i radicals.

· Les geografies anarquistes.

· La geografia humanística.

· La geografia en el context postmodern.

· Les geografies postmodernes: redefinint "l'altre" (gènere, orientalisme, postcolonialisme).

· Les geografies postmodernes: redefinint la cultura, els llocs i els paisatges.

***

· La geografia contemporània a Catalunya i a Espanya.

· Els geògrafs i les geògrafes i la seva activitat professional.
2



· Els geògrafs i les geògrafes i la seva activitat professional.

· Geografia i ensenyament.

***

· Geografia i ideologia; el posicionament de les geografies crítiques.

· Activisme i dissidència; el compromís crític i social de la geografia.

· Justícia espacial i responsabilitat territorial

· Cartografies crítiques.

· Geopolítiques crítiques.

· Reptes ambientals.

· Moviments socials urbans, okupacions, ZTA, el comú.

· La crisi i el pensament espacial crític.

El programa definitiu i efectivament vàlid de l'assignatura es repartirà durant la primera sessió de classe del
curs.

Metodologia

Estructura del curs

Les classes presencials són "teòriques" (exposició per part del professor) i "pràctiques" (lectures, debats en
fòrum a partir de textos).

Al Moodle de la UAB s'hi localitza documentació i informació imprescindible per al desenvolupament de
l'assignatura, tant pel que fa als aspectes organitzatius de l'assignatura com en relació als continguts temàtics
de la mateixa. És important tenir-hi accés sovint.

Eventuals estratègies d'ensenyament-aprenentatge desenvolupades pel professor:

- docència en classes magistrals;

- organització de les sessions de fòrum i debat;

- impartició de sessions de pràctiques;

- proposta i guiatge en lectures obligatòries;

- tutories dels treballs;

- desenvolupament de casos;

- eventualment, participació de conferenciants externs;

- eventualment, sortides de camp i visites a exposicions.

Activitats que, previsiblement, realitzaran els/les alumnes:

- assistència/seguiment ineludible a les sessions de classe;

- participació necessària en les sessions de fòrum i debat;

- participació necessària en les sessions de pràctiques;
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- participació necessària en les sessions de pràctiques;

- lectura sistemàtica de textos obligatoris; presentació de resums i ressenyes;

- assistència a les eventuals sortides de camp i les visites a exposicions;

- desenvolupament d'un assaig breu (escrit, individual, tutoritzat pel professor);

- preparació i presentació pública (oral, en grup, tutoritzat pel professor) d'un fòrum de debat sobre una
temàtica relacionada amb el pensament geogràfic;

- realització d'una prova escrita o oral.

Per imposició, la guia docent d'aquesta assignatura inclou la fórmula d'esmentar unes "competències",
"hores", "activitats formatives" i "resultats d'aprenentage", tot i que no s'adiu amb els criteris del professor.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 50 2 3, 5

Tipus: Supervisades

Classes pràctiques 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Classes pràctiques 25 1 2, 6

Avaluació

Avaluació i reavaluació

Avaluació de les classes teòriques:

- Assaig creatiu breu d'iniciació a la recerca. Treball escrit individual. [L'avaluació valorarà l'expressió
adequada, la coherència en el desenvolupament, el maneig de bibliografia, l'originalitat, etc.].

- Prova individual. [L'avaluació valorarà l'assimilació de coneixements, la capacitat d'anàlisi, de síntesi i
d'interpretació].

Avaluació de les classes pràctiques:

- Fòrum de debat temàtic a partir de les lectures proposades. Treball col·lectiu (oral i escrit) dirigit per dos/dues
o tres ponents seguint el calendari establert en la primera sessió de classe. Un cop presentada la seva
ponència, els/les ponents tindran una setmana per entregar-la en format escrit o gràfic (improrrogable).
[L'avaluació valorarà la preparació -incloent tutories amb el professor-, la realització i la presentació oral -en
grup- del fòrum de debat, l'expressió oral correcta i adequada, el maneig de bibliografía, la feina en equip, la
presentació gràfica dels resultats].

- Resum escrit de cadascuna de les lectures obligatòries. Treball individual. Cal entregar un mínim de resums.
[L'avaluació valorarà la capacitat de síntesi i de captació-abstracció de les idees principals; es valorarà, de
manera especial, la presència, l'actitud, la participació i les aportacions en els debats de classe fets a partir de
les lectures].

Per poder ser avaluat/da cal haver entregat-presentat totes les parts avaluables, haver assistit a un mínim del
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Per poder ser avaluat/da cal haver entregat-presentat totes les parts avaluables, haver assistit a un mínim del
75 % de les sessions de classe i haver participat activament en les sessions de classe i de fòrum-debat. La no
presentació d'alguna de les parts avaluables comportarà un "No avaluat/da" com nota final.

Tal com afirma el "Protocol de reavaluació de la Facultat de Filosofia i Lletres", per poder ser reavaluat/da cal
haver-se presentat a totes les parts avaluables i tenir aprovades les parts corresponents a les classes
pràctiques (fòrum de debat i resums de lectures). Només podran ser reavaluables l'assaig creatiu i la prova
individual. En la reavaluació la nota màxima global serà un 5. La reavaluació no servirà, en cap cas, per
"millorar nota".

Els criteris d'avaluació definitius i efectivament vàlids es donaran a conèixer durant la primera sessió de classe
del curs.

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es  tota l'assignatura.suspendrà
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 papero en format digital. Vegeu documentació de la UAB sobre "plagi" a: 
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assaig creatiu breu d'iniciació a la recerca 20% 20 0,8 1, 2, 3

Fòrum de debat a partir de les lectures proposades 20% 5 0,2 3, 4, 5

Prova individual 40% 5 0,2 3, 6

Resum escrit de cadascuna de les lectures proposades i participació
a classe

20% 20 0,8 3, 4
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La bibliografia definitiva i efectivament vàlida es donarà a conèixer durant la primera sessió de classe del curs.

Per a cada tema del programa el professor facilitarà una bibliografia específica.
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