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En què consisteix?
L’objectiu general del títol de grau de Geografia és 
formar professionals amb els coneixements científics 
necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i 
diagnosticar el territori que ens envolta, tant en el 
component mediambiental com en el social. els 
titulats poden treballar en matèries relacionades amb 
recursos naturals, població, urbanisme, ordenació 
territorial, medi ambient, paisatge, transport i 
turisme. en la formació es combinen el treball d’aula 
i el de seminaris: el treball de camp és un dels eixos 
fonamentals de l’ensenyament. 
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Quin perfil has de tenir?
 Interès per aspectes relacionats amb el territori.
 Capacitat per a la representació espacial i per 

interpretar imatges, gràfics, mapes, paisatges i 
fotografies.
 Interès i sensibilitat per les problemàtiques territorials, 

socials i ambientals.
 Interès per l’aprenentatge de tècniques de cartografia, 

teledetecció i sistemes d’informació geogràfica, així com 
pel treball de camp.
 Capacitat d’observació, anàlisi i interpretació dels 

fenòmens naturals i socials.
 Actitud flexible, inquisitiva, innovadora i esperit creatiu.
 Competències bàsiques en l’ús d’eines informàtiques, 

particularment cartogràfiques.

Facultat de Filosofia i Lletres
serveis administratius:
edifici Ramon Llull
Tel.: 971 17 34 69
secretaria.rl@uib.cat

Quines sortides 
professionals tindràs?

  Com a planificador territorial i 
urbanístic.
  Com a planificador i gestor del medi 

ambient. 
  en el món de la tecnologia de la 

informació geogràfica. 
  Com a desenvolupador socioeconòmic 

i territorial. 
  Com a docent i investigador.

L’alumne adquirirà coneixements sobre l’organització 
social i territorial dels processos físics i socials 
i les seves relacionis recíproques; recol·lectar i 
interpretar dades, per elaborar i defensar arguments 
i transmetre idees, problemes i solucions; 
desenvolupar comprensió crítica i domini de la 
tecnologia d’anàlisi de dades geogràfiques.

Quines competències adquiriràs?

alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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itineraris
  Medi Ambient.
  Ordenació del Territori.
  Ciències socials.
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nocions Bàsiques del Dret*
entorn econòmic*
Geografia del Turisme*
Territori i societat*
Cartografia*

Geografia Física General*
Geografia Humana General*
Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica*
Geografia de les Illes Balears*
Tècniques estadístiques en Geografia*

Geografia d’europa  
Geografia Rural
Hidrogeografia 
Planificació Urbana 
sistemes d’Informació Geogràfica II (Teledetecció)

Biogeografia
Didàctica de la Geografia 
Pràctiques externes de Geografia I
Optativa 1
Optativa 2

PriMEr cUrs segon CURs

tErcEr cUrs QUart cUrs
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Climatologia 
Geomorfologia 
Geografia de la Població 
Geografia Urbana 
sistemes d’Informació Geogràfica I

Geografia d’espanya      
Planificació Regional 
Geografia dels Transports i les Comunicacions
Geografia de la Indústria 
Tècniques d’Anàlisi espacial 

Avaluació de l’Impacte Ambiental       
Geografia del Paisatge
Pràctiques externes de Geografia II
Optativa 3
Optativa 4

Pensament Geogràfic    
Canvi Climàtic i Riscs Ambientals 
Anàlisi Geogràfica Integrada 
Treball de Fi de Grau
Optativa 5

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

sabies que... 
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PLa D’EstUDis

Pr
im

er
 s

em
es

tr
e

se
go

n 
se

m
es

tr
e

Pr
im

er
 s

em
es

tr
e

se
go

n 
se

m
es

tr
e

Pr
im

er
 s

em
es

tr
e

se
go

n 
se

m
es

tr
e

60 132   30 6

*Formació bàsica Obligatoris Optatius
Treball de Fi 

de Grau
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Pràctiques 
externes

 crèdits Ects: 240
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