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2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 1

2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and
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OT 4 1

2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and
Economics

OT 4 2

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.

Equip docent

Antonio Miguel Solana Solana

Prerequisits

No hi ha cap requisit

Objectius

L'assignatura té com a objectiu estudiar, des d'un punt de vista teòric i pràctic, les desigualtats globals i les
seves implicacions locals des de la perspectiva de la geografia social. Ens centrarem sobretot en les àrees
urbanes però també en d'altres escales d'anàlisi. El curs començarà amb una reflexió teòrica del concepte de
"desigualtat" i continuarà examinant la distribució espacial de la riquesa i la pobresa, i les geografies de
l'exclusió i la discriminació. S'estudiaran temàtiques relacionades amb les desigualtats de gènere, classe
social i ètnia, la interacció entre globalització i desenvolupament desigual, les trajectòries històriques i models
espacials de desigualtat, la migració i la mobilitat humana i social, els estudis locals de segregació i
desigualtat urbana i els vincles entre desigualtat social, medi ambient i natura. Es posaran exemples tant del
Nord com del Sud Global.

Competències
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Competències

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de
la geografia.
Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials
per a la transmissió dels resultats.
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.

Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Analitzar les dinàmiques sociodemogràfiques, geoeconòmiques i ambientals a diferents escales
territorials.
Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i 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 rellevants d'índole social,
científica o ètica.
Vincular qüestions fonamentals de l'actualitat econòmica amb desenvolupaments econòmics anteriors
partint dels principals elements de la història econòmica contemporània.

Resultats d'aprenentatge

Captar la desigualtat social i territorial que impera en la societat.
Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials
per a la transmissió dels resultats.
Examinar com els diferents processos socials, econòmics, polítics i ambientals creen i transformen els
espais i les relacions socials.
Explicar l'estructura del món actual des d'una vessant geogràfica.
Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
Plantejar problemes sobre la desigualtat, la distribució de la població i la urbanització al món, entre
d'altres.
Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i 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.

Continguts

Els temes seran els següents:

1. Conceptualització de la desigualtat i la vulnerabilitat social.

2. L'escala global de la desigualtat territorial. Desigualtat social, desigualtat territorial: la perspectiva des de
l'economia política i el desenvolupament geogràfic desigual.

3. Canvi global, canvi ambiental: desigualtat i vulnerabilitat.
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3. Canvi global, canvi ambiental: desigualtat i vulnerabilitat.

4. L'escala local de la desigualtat territorial: globalització, ciutat i desigualtat.

Metodologia

Classes expositives del professorat.

Debats.

Lectura, ressenya i debat d'articles.

Presentacions orals.

Elaboració de treball en grup / aprenentage basat en reptes*

*El treball de curs consistirà en l'elaboració d'un projecte de millora urbana i social centrat en els espais
públics de diferents barris de un municipi català. A partir d'uns objectius prèviament establerts i amb la voluntat
de conèixer de primera mà les experiències quotidianes i les pràctiques espacials dels veïns i veïnes de
diferents edats dels barris escollits, es farà treball de camp al barri a través de diferents tècniques qualitatives
(observació, entrevistes semiestructurades, passejades pel barri, grups de discussió). El contacte amb
diferents associacions i entitats del barri permetran apropar-nos al barri i treballar conjuntament per a elaborar
un projecte de millora als barris. Al llarg del curs es presentaran a l'aula els avenços del treball. És, per tant,
molt important, anar construint el projecte seguint les pautes marcades pel professorat.

El professorat destinarà aproximadament uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que l'alumnat pugui
respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

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.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 40 1,6 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories, seguiment i avaluació 10 0,4 5, 7

Tipus: Autònomes

Estudi personal + lectures obligatòries 60 2,4 8

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

El primer dia de classe es comentaran en detall les activitats d'avaluació. Es penjaran al Moodle i es
comentaran a l'aula.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat (via Moodle) del
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En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat (via Moodle) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

NO AVALUABLE

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

RECUPERACIÓ

Hi haurà una reavaluació de totes aquelles proves presentades que no hagin superat el 5. La reavaluació del
exàmens teòrics serà en forma d'examen. La reavaluació de la resta d'activitats consistirà en refer l'evidència.
Les activitats reavaluades puntuaran entre 0 i 5.

Queden excloses del procés de recuperació les activitats següents: presentacions orals, treballs en grup,
tasques relacionades amb l'activitat docent diària.

PLAGI

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

ATENCIÓ

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitatsi participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig (a partir de les lectures obligatòries) (individual) 35 10 0,4 1, 3

Participació a l'aula 10 5 0,2 4, 7

Presentació oral de les diferents fases del projecte (en grup) 20 5 0,2 2, 4

Treball/projecte de curs (en grup) 35 20 0,8 5, 6, 8, 9, 10
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Programari

Word, excel, powerpoint. Tècniques de representació i dissenys territorial.
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