
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura: GEOGRAFIA HUMANA 

Descripció 

Aquesta assignatura es proposa analitzar els principals problemes entorn el desenvolupament 
mundial. Iniciar en una actitud crítica envers els problemes teòrics que afecten a la Geografia 
Humana i familiaritzar l'estudiant amb els mètodes i recursos d'anàlisi propis de la disciplina a 
través de l'exercici pràctic. 

 

Objectius i competències 

Objectius: 

 Oferir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents 
problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial. 

 Comprendre els processos de transformació de l'espai en les seves diverses 
dimensions estructurals de l'espai urbà davant l'espai rural. 

 Incidir en la relació espai-temps, amb el millorament de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació. 

 Entendre les qüestions que afecten la població mundial des d'una perspectiva 
geodemogràfica. 

 Entendre la ciutat i el seu procés històric, i analitzar-ne els processos 
d'urbanització i la relació amb les altres ciutats de la xarxa urbana. 

 Estudiar les activitats que inclou el sector de serveis, l'evolució que han 
experimentat i les causes que en determinen la localització. 

 Comprendre com interaccionen el medi natural i les societats humanes i 
presentar les darreres polítiques ambientals que recullen les aportacions sobre 
desenvolupament sostenible. 

Competències: 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

B3 - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación. 



B7 - Sensibilización en temas medioambientales. 

 

Continguts 

El contingut de l'assignatura consta de dos blocs temàtics: 

El primer bloc inclou el mòdul 1 on es defineixen les escoles de pensament geogràfic. 
Aquí s'explica com s'ha vist la disciplina de la Geografia al llarg de la seva història i 
quines corrents de pensament han estat les més influents. 

MÒDUL 1. Escoles del pensament geogràfic 

El segon bloc temàtic esta constituït per les aproximacions a la geografia des de 
diferents característiques i temàtiques del territori. L'estructura dels mòduls és la 
següent: 

MÒDUL 2. Geografia física 

MÒDUL 3. Geografia de la població 

MÒDUL 4. Geografia urbana 

MÒDUL 5. Geografia dels serveis 

MÒDUL 6. Geografia de la indústria 

MÒDUL 7. Geografia rural 

MÒDUL 8. El medi ambient: una perspectiva global 

 En cadascun dels mòduls es treballa un tema específic. Per a cadascun d'ells hi ha les 
principals característiques i els conceptes clau. Tot i que inicialment els treballarem de 
forma individual, al final veurem que molts d'ells són transversals. 

 

Materials i Bibliografia 

El material didàctic que rebreu amb aquesta assignatura es composa de pràctiques que 
se us ofereixen en format paper i de material complementari en format Web. En el 
mateix llibre que forma el suport bàsic de l'assignatura Geografia Humana, al finalitzar 
cada un dels mòduls es troben els exercicis que es recomanen per assolir i interioritzar 
la part teòrica del text. En format Web es troben lectures originals, que son part 
complementaria de els material de suport bàsic. Depèn de cada mòdul, el material es 
composa de: 



1. Propostes de sortides i visites a realitzar amb la guia per descobrir diversos aspectes 
rellevants per l'assignatura, 

2. Propostes de lectures de la premsa diària, 

3. Problemes per resoldre aplicant alguna metodologia del text teòric, 

4. Aspectes conceptuals a descobrir i analitzar en determinades lectures recomanades. 

 

Per cada unitat s'anirà indicant quina és la bibliografia i les bases de dades necessàries 
per a l'assolir els coneixements. 

 

Requisits 

 

Avaluació 

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de 
l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant la 
realització d'un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l'AC; per fer l'EX no 
cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + PS 
o EX. 

L'avaluació continuada (AC) de l'assignatura de Geografia Humana es basa en quatre 
proves, el contingut de les quals estarà descrit al calendari de l'assignatura. 

L'AC consta de quatre proves que són obligatòries. 

La finalitat de les Proves d'Avaluació Continuada es poder aplicar els coneixements 
que s'expliquen en els mòduls del material de l'assignatura i la bibliografia 
complementària que aportarà el consultor i el mateix estudiant. La mitjana de les 
notes d'aquestes proves constituirà la nota final de l'avaluació continuada es ratificarà 
amb la Prova de Síntesi. 

 

 


