GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (GiOT)
TEMES Curs 2017‐18

Cartografia d’usos del sòl per al planejament
Catalogació de documentació geogràfica d’un àmbit local
Les ciutats turístiques focus d´atracció i problemes de convivència entre turistes i
residents El cas de Barcelona o el cas de Girona (entre d´altres)
El turisme a Catalunya/Espanya. Valorització d´espais rurals i/o naturals.
Descripció geogràfica d’un paisatge/regió/territori/espai/lloc
El turisme com a element de regeneració urbana
Canvi climàtic i turisme de neu
Història del pensament geogràfic
Explicació d’un conflicte territorial de Catalunya
Geohistòria Ambiental
Geografia històrica ambiental i biogeografia
La gestió dels Espais Naturals Protegits a Catalunya (protecció i conservació)
Estudis de paisatge aplicat a Catalunya (valors i desenvolupament local).
Noves ruralitats a Europa
Migració, identitat i cultura a Catalunya
Impactes del canvi climàtic i canvi global en àrees de muntanya
Degradació i conservació de sòls en els paisatges de muntanya
Demografia de la família i del gènere
Economia del Bé comú
L’economia col∙laborativa, ciutadana, social... com alternativa a la crisi. De què parlem?
Els nous fluxos i productes turístics a Espanya: conseqüències territorials, socials i
ambientals
L’agricultura periurbana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el consum de proximitat i
la reducció d’impacte ambiental
Constatació del canvi climàtic en la vegetació
Avetoses de Catalunya en ambients secs
Presència de carbons al sòl
Evolució històrica del paisatge forestal
Entorns de proximitat entre els joves de la Regió Metropolitana de Barcelona: una
anàlisi a partir de dades GPS
Mobilitat quotidiana de la població estrangera a Barcelona
Els canvis en els usos i cobertes del sòl: la dispersió urbana i els reptes en la planificació
territorial
La importància de la planificació territorial en la prevenció dels incendis forestals
Physical and social geographic factors to the 2017 Atlantic hurricane season
La caracterització socioambiental dels espais verds urbans: la importància de la heterogeneïtat
entre espais.
Boscos i Salut humana
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