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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21116 - Geografia de la Indústria
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens 70/30)
Semestre Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:10h 14:10h Divendres 28/09/2010 21/01/2011 despatx n.

38 Edifici

Beatriu de PinósAntonio Alberto Artigues Bonet

artigues.geografia@uib.es 17:00h 19:00h Dimarts 07/02/2011 31/05/2011 despatx n.

38 Edifici

Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Geografia Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Geografia de la Indústria és una assignatura inclosa en el mòdul troncal i, per tant, obligatòria. Aquesta és
una assignatura amb la que l'alumne-a es situarà en l'àmbit de la reflexió en torn de la complexa realitat
geoeconòmica actual, per bé que centrant-se en la producció industrial. La comprensió d'aquests processos
econòmics es resol en clau geogràfica; per tant, el nucli d'interès és sempre la organització de l'espai
geogràfic, factor i resultat alhora, de les activitats socials històricament concretes. Precisament per això
es concedeix especial esment a l'anàlisi temporal de la lògica espacial inherent al capitalisme i a la seva
dinàmica.

Requisits
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Competències

Específiques

1. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvi en el món físic i en l'entorn humà
entesos ambdós com a un sistema a diverses escales espacials.

2. Demostrar un coneixement global de la construcció dels llocs i dels entorns més enllà de la seva pròpia
i immediata experiència quotidiana i comprendre la forma en que un determinat lloc s'ha constituït i es
permanentment renovat per diversos processos de natura mediambiental i socio-històrica.

3. Assolir una consciència crítica tant pel que fa a la significació del temps en els processos humans,
en general, i econòmics, en particular, així com aquests tenen lloc a partir de múltiples interaccions
ambientals i humanes a diverses escales.

Genèriques

1. Demostrar posseir i comprendre coneixements fonamentals de la geografia com a disciplina científica,
de la seva evolució epistemològica i de la seva relació amb d'altres disciplines científiques..

Continguts

Continguts temàtics
1. L'espai industrial : conceptes de base

* Concepte i mesures de l'activitat industrial
* Classificacions de l'activitat industrial
* Delimitació i escala geogràfica de l'espai industrial
* Fonts d'informació per a l'estudi de l'activitat industrial

2. La localització industrial

* Els factors incidents en la localització industrial
* Plantejaments teòrics de localització industrial

* minimitzar costos (Alfred Weber),
* àrees de mercat (Fetter, Palander)
* combinació d'inputs (Isard)
* el comportament individual en la decisió de localització (Pred)

3. La geohistòria del fet industrial

* La producció artesana pre - industrial
* La Iª Revolució Industrial : carbó i ferro
* La IIª Revolució Industrial : diversificació energètica i sectorial
* La IIIª Revolució Industrial : producció flexible i nous espais de producció

4. La distribució mundial de l'activitat industrial

* Tendències recents en la distribució mundial de la indústria
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* La industrialització perifèrica

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura "Campus Extens 70/30", el que significa, d'una banda, que s'ha reduït el nombre
d'hores presencials i, d'una altra, que el professor posa a disposició de l'alumne-a un espai virtual en el que
es desenvoluparan activitats, hi haurà materials d'estudi iconsulta i, així mateix,l'alumne-a podrà comunicar-
se electrònicament amb el professor. Per a més detalls sobre Campus Extens, consulti's l'enllaç que es troba
en el portal de la UIB.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts
de l'assignatura; també podran desenvolupar-se en ellles activitats teòrico-
pràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe

Classes pràctiques Pràctiques d'aula Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la
comprensió i aprofundiment de continguts de l'assignatura i a l'adquisició
de les competències assumides per aquesta.

Classes pràctiques Sortida de camp Grup mitjà (M) En aquesta classe pràctica es realitzaran activitats de reconeixement sobre
el terreny i de comprensió de diversos continguts de l'assignatura. Serà
una sessió d'una durada de 4 hores a realitzar en divendres matí (segons
detallarà el cronograma). Oportunament s'indicarà quins materials seran
adients per desenvolupar la classe

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final abasta tota la matèria del curs. Dit examen consistirà en
una prova escrita de temps limitat i es subdividirà en dues parts: la primera
serà un qüestionari de resposta breu (entre cinc i deu preguntes), i la segona
part de la prova escrita implicarà el desenvolupament ordenat i complet
d'un tema a triar d'entre dues propostes que el professor plantejarà en el full
de qüestionari de l'examen. L'extensió màxima de la resposta de la segona
part serà limitada

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Exercicis de pràctiques
d'aula

Després de la realització de la corresponent sessió de pràctica d'aula, l'alumnat procedirà
a la resposta d'un qüestionari breu que es lliurarà a través de Campus Extens. El termini
màxim de resposta es fixarà a la plataforma de Campus Extens

Estudi i treball
autònom individual

Memòria de sortida de
camp

Després de la sortida de camp, l'alumnat procedirà a la redacció d'una memòria que
es lliurarà a través de Campus Extens, en que s'hauran d'aplicar de forma precisa les
tècniques d'anàlisi espacial aplicades als aspectes reconeguts sobre el terreny. Dita
memòria es lliurarà en format .pdf d'Acrobat Reader i la data màxima d'entrega serà la
que es consigni oportunament com a data de l'examen final
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Participació La participació de l'alumne-a s'avaluarà atenent a la quanitat i qualitat de les
intervencions a les classes, tant teòriques com pràctiques d'aula i de camp, així com
també l'ús efectiu dels materials de l'assignatura posats a disposició a la plataforma de
Campus Extens.

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Estudi, lectura i preparació de les classes. Per tal d'afavorir i facilitar el treball autònom
individual, el professor posarà a l'abast dels alumnes materials i recursos de consulta a
través de la plataforma de Campus Extens

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Classes teòriques 50 2 33.33

Classes pràctiques Pràctiques d'aula 4 0.16 2.67

Classes pràctiques Sortida de camp 4 0.16 2.67

Avaluació Examen final 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Exercicis de pràctiques d'aula 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual Memòria de sortida de camp 25 1 16.67

Estudi i treball autònom individual Participació 5 0.2 3.33

Estudi i treball autònom individual Estudi 50 2 33.33

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En cas que un-a alumne-a no pugui realitzar una activitat no recuperable degut a una causa
extraordinàriament greu i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho, el més aviat possible, al professor
perquè aquest valori la viabilitat de mesures alternatives.

A totes les activitats del curs no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més de conformitat a les regles de la sintaxi i l'ortografia. Una
exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que alguna activitat
tingui un criteri especial d'avaluació de l'exposició. Cas de detectar-se "ciberplagi" es restarà entre un
10 i un 50% de la qualificació en funció de l'entitat del frau.
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Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció L'examen final abasta tota la matèria del curs. Dit examen consistirà en una prova escrita de temps limitat

i es subdividirà en dues parts: la primera serà un qüestionari de resposta breu (entre cinc i deu preguntes), i

la segona part de la prova escrita implicarà el desenvolupament ordenat i complet d'un tema a triar d'entre

dues propostes que el professor plantejarà en el full de qüestionari de l'examen. L'extensió màxima de la

resposta de la segona part serà limitada

Criteris d'avaluació D'aquesta prova escrita plantejada tal i com s'indica a l'apartat "Metodologia" d'aquesta Guia, es valorarà:

concisió, precisió,ordre expositiu, adeqüació terminològica, exposició de tots els conceptes fonamentals i

aportacions pròpies derivades de les lectures i estudi realitzat. Cada resposta correcta de la primera part es

puntuarà amb un màxim resultant de dividir 5 pel nombre de qüestions d'aquesta primera part. La segona part

es qualificarà amb un màxim de cinc punts. La nota global de la prova escrita resultarà del sumatori de les

puntuacions assolides en les dues parts de que constarà la prova. La qualificació global de l'examen tindrà

un pes del 50% en l'avaluació íntegra de l'assignatura. Aquest examen serà recuparable només en el periode

extraordinari. Aquest examen serveix com a prova de validació ( art. 19.5 del Reglament Acadèmic).

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Exercicis de pràctiques d'aula

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Després de la realització de la corresponent sessió de pràctica d'aula, l'alumnat procedirà a la resposta d'un

qüestionari breu que es lliurarà a través de Campus Extens. El termini màxim de resposta es fixarà a la

plataforma de Campus Extens

Criteris d'avaluació En cada exercici de les pràctiques d'aula es valorarà: concisió, precisió, adeqüació terminològica i aportacions

pròpies. Cada exercici es puntuarà en una escala de 0 a 10. La qualificació final dels exercicis de les pràctiques

d'aula tindrà un pes del 20% de l'avaluació global de l'assignatura. Aquests exercicis serán recuperables només

en periode extraordinari, essent el termini màxim d'entrega el de la data de l'examen final.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Memòria de sortida de camp

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Després de la sortida de camp, l'alumnat procedirà a la redacció d'una memòria que es lliurarà a través de

Campus Extens, en que s'hauran d'aplicar de forma precisa les tècniques d'anàlisi espacial aplicades als

aspectes reconeguts sobre el terreny. Dita memòria es lliurarà en format .pdf d'Acrobat Reader i la data

màxima d'entrega serà la que es consigni oportunament com a data de l'examen final

Criteris d'avaluació De la memòria de la sortida de camp es valorarà: ordre expositiu, tractament dels continguts identificats

sobre el terreny fent ús correcte i precís de tècniques d'anàlisi espacial, adeqüació a les normes bàsiques

de presentació de treballs escrits, ús de bibliografia i d'altres fonts d'informació, i aportacions pròpies. La

memòria es qualificarà en una escala de 0 a 10 punts. La qualificació final de la memòria de la sortida de

camp tindrà un pes del 25% de l'avaluació global de l'assignatura. La memòria de la sortida de camp serà

recuperable només en periode extraordinari.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
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Participació

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció La participació de l'alumne-a s'avaluarà atenent a la quanitat i qualitat de les intervencions a les classes, tant

teòriques com pràctiques d'aula i de camp, així com també l'ús efectiu dels materials de l'assignatura posats

a disposició a la plataforma de Campus Extens.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de la participació de l'alumnat es tindran en compteel nombre i la significacióde les

intervencions a les classes teòriques i pràctiques, així com també l'ús efectiu que faci dels materials desats

a la plataforma de Campus Extens. Aquest element d'avaluació tindrà un pes del 5% en l'avaluació global

de l'assignatura

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Carrera, C. et al. (1988):  Trabajos prácticos de Geografía Humana . Síntesis, Madrid
D'Entremont, A. (1997):  Geografía Económica . Cátedra, Madrid.
Méndez, R. (1997):  Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global . Ariel, Barcelona.
Méndez, R. y Caravaca, I. (1996):  Organización industrial y territorio . Síntesis, Madrid.
Precedo, A. y Vilarino, M. (1992):  La localización industrial . Síntesis, Madrid.
Zárate, M.A. y Rubio, M.T. (2006):  Glosario y prácticas de Geografía Humana . Ed. Universitaria Ramón
Areces, Madrid

Altres recursos

Tots els documents que per a l'assignatura en el seu conjunt i específicament per a cada tema apareguin
desats en la plataforma Campus Extens


