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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Aquesta asignatura no te guia en angles perque esta en proces d´extinció

Objectius

Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia.

L'objectiu de l'assignatura es conèixer l'estructura territorial i socioeconòmica de l'estat espanyol. La matèria
incideix en presentar una inicail presentacío del territori a nivell mediambiental (aigua, clima, relleu), es tracten
els problemes ambientals, l'evolució de la població espanyola, les dinàmiques urbanes i rurals, les activitats
econòmiques i les desigualtats regionals. L'assignatura fa èmfasi en els coneixements teòrics i en la resolució
de problemàtiques territorials centrades en la realitat de l'estat espanyol (estudis de cas).

L'assignatura incideix en la realització d'un treball on s'adquireix a partir d'un cas d'estudi la metodología
básica de recerca. El treball ajuda a sintetizar i ordenar els coneixements. El treball es una base per si el
estudiant vol despres poder continuar en la temática com a treball de final de Grau.

L'assignatura es basa en una dinámica de participació activa a classe, amb estudis de cas, material de la
prensa diaria, estudis de problemátiques actuals en el territori Espanyol.

Competències

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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Descriure les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica,
social i cultural dels territoris.
Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
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.
Redactar propostes innovadores
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

BLOC 1. Medi físic del territori i els problemes ambientals

Unitat 1 Les formes de relleu de la Península Ibèrica

Unitat 2 La diversitat climàtica de la Península Ibèrica

Unitat 3 Els recursos hídrics de la Península Ibèrica

BLOC 2. Evolució i estructura econòmica del territori

Unitat 1. Evolució econòmica i territorial de l'Espanya preindustrial

Unitat 2. Evolució econòmica i territorial a l'Espanya del segle XX

Unitat 3. Les disparitats regionals

Unitat 4. L'organització político-territorial de l'Estat espanyol

BLOC 3. Població, fluxos de mobilitat i mercat de treball

Unitat 1. Evolució de la població i estructura demogràfica.

Unitat 2. Estructures de les llars espanyoles. Fluxos de mobilitat i migracions

Unitat 3. El mercat laboral.

BLOC 4. Les ciutats. Estructura urbana i metropolitana

Unitat 1. Evolució del sistema urbà a Espanya.

Unitat 2. Les àrees metropolitanes

Unitat 3. Els principals problemes mediambientals de les ciutats espanyoles: el soroll.

BLOC 5. Activitats industrials, agràries i de serveis
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Unitat 1. El procés industrial a Espanya.

Unitat 2. Les fonts d'energia.

Unitat 3. Infrastructures i medis de transport.

Unitat 4. El turisme a Espanya

Metodologia

Sessions de classes teóriques per explicar el temari per part del professor/ra

Exercicis pràctics a classe per reforçar el temes treballats

Lectures comentades en base als materials de curs

Presentació per part dels estudiants dels temes de classe

Lectura de la bibliografia recomenada

Estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions de classes teóriques 40 1,6 1, 3, 5

Tipus: Supervisades

Exercicis pràctics a classe per reforçar el temes treballats 10 0,4 2, 3, 4, 7, 8

Presentació per part dels estudiants dels temes de classe 15 0,6 1, 4, 5, 8

Tipus: Autònomes

Estudi personal i realització de les lectures recomanades 65 2,6 2, 4, 7

Avaluació

Una prova escrita per evaluar el grau de coneixement de la materia

Sis exercicis de classe, (individuals) en base als diferents temes tractars del curs

Un treball de sintesi 'un tema de curs escollit per part dels estudiants i que es realitza en un grup de máxim 3
estudiants (l´extensió máxima son 30 pàgines).

: Repetir els exercicis no superats amb una nota de 5. Repetir la prova escritaLa recuperació consistira en
no superada amb una nota de 5 i repetir el treball de curs no superat amb una nota de 5.

NO es permet la reavaluació per pujar nota, ni de la presentació oral.

Es considera NO avaluable, si l'estudiant no ha presentat el 80% dels exercicis i materials de curs (és a dir
els exercicis de classe, el treball de curs i la prova d'avaluació).

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
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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 paper o 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

Exercicis pràctics de classe 25 10 0,4 2, 6, 7

Presentació oral del treball de curs 15 4 0,16 3, 5, 8

Prova escrita per evaluar el grau de coneixement de la materia 35 2 0,08 1, 4, 8

Un treball de sintesi dŽun tema de curs 25 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
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