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The proposed teaching and assessment methodology that appear in the guide may be subject to changes as a
result of the restrictions to face-to-face class attendance imposed by the health authorities.

Teachers

Francesc Muñoz Pradas

Prerequisites

"Aquesta guia no disposa de versió en anglès ja que està en procés d'extinció"

Objectives and Contextualisation

Objectius

Contextualització:

Aquesta assignatura és de Segon Curs al Grau de Geografia i Ordenació del Territori.

Objectius formatius de l'assignatura:

Els objectius de l'assignatura són entendre les contribucions actuals de la Geografia Econòmica, analitzar els
potencials de la Geografia Econòmica com a eina d'anàlisi del territori. La intenció que es dóna en aquest curs
es troba clarament enfocada cap a l'adquisició de metodologies, conceptes i tècniques que ajudin a interpretar
la relació entre les activitats econòmiques i el territori.

Competences

Analysing and explaining today's world events from a geographical point of view.
Developing critical thinking and reasoning and communicating them effectively both in your own and
other languages.
Mastering the necessary theoretical knowledge in order to pose geographical problems in an integrated
way and combining a generalist approach with a specialised analysis.
Students must be capable of applying their knowledge to their work or vocation in a professional way
and they should have building arguments and problem resolution skills within their area of study.

Students must be capable of collecting and interpreting relevant data (usually within their area of study)
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Students must be capable of collecting and interpreting relevant data (usually within their area of study)
in order to make statements that reflect social, scientific or ethical relevant issues.

Learning Outcomes

Analysing the main dynamics of today's world from a geographical point of view.
Contrasting and comparing relevant geographical data.
Identifying the ideas and expressing them in various languages with linguistic correctness.
Interpreting today's main events from physical, economic, social and cultural diversity.
Posing problems about world inequality, population distribution, urbanisation, etc.
Summarising acquired knowledge about the origin and transformations experienced in its several fields
of study.

Content

Tema 1. Introducció a la Geografia Econòmica. Processos econòmics i territori

Tema 2. Població, recursos naturals i activitat econòmica

Tema 3. Globalització i revolució tecnològica, els efectes espacials de les activitats econòmiques

Tema 4. Circuit econòmic i els seus elements: producció, mercat i unitats de consum

Tema 5. Aspectes socials i ambientals de la Geografia Econòmica

Methodology

Metodologia docent

El curs s'estructurarà a partir d'activitats dirigides i d'activitats autònomes on l'alumne aprendrà a
desenvolupar-se en els continguts de l'assignatura amb el suport de professor, a diferents nivells.

Activitats dirigides: classes teòriques, pràctiques i una sortida de camp dirigides per el professor. Activitats
 seguiment de les pràctiques i de les tasques encarregades a classe.supervisades:

Activitats autònomes: finalització de les pràctiques, preparació de la prova escrita, estudi dels continguts
teòrics i de lectures complementàries.

Activitats formatives: es detallen a continuació

Activities

Title Hours ECTS Learning Outcomes

Type: Directed

Classes dirigides 40 1.6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sortida de Camp 4 0.16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Type: Supervised

Realitzacio d'exercicis pràctics i del treball 8 0.32 1, 2, 3, 4, 5, 6
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- L'avaluació és continuada, per tant, per assolir els coneixements és necessari fer el seguiment al llarg del curs.

- La no realització d'una pràctica  suposa un "No presentat".dins del calendari establert

-En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificat amb 0 aquest acte
d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa
assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Type: Autonomous

Estudi personal i lectures 13 0.52 1, 2, 3, 4, 5, 6

Finalitzacio de la realitzacio de pràctiques i del treball 10 0.4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Assessment

Avaluació

Avaluació de l'assignatura :

Prova escrita (50%)

Treball Sortida de Camp (20%)

Pràctiques (30%)

Les evidències que s'hauran de lliurar:

Realització de 2 pràctiques

Realització d'un Treball de la Sortida de Camp.

Assessment Activities

Title Weighting Hours ECTS Learning Outcomes

Examen Final 50% 3 0.12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pràctica 1 15% 20 0.8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Práctica 2 15% 20 0.8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sortida de Camp i Treball 20% 32 1.28 1, 2, 3, 4, 5, 6
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