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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21140 - Grans Regions Naturals del Món
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició 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

Macià Blázquez Salom
mblazquez@uib.cat

12:00h 13:00h Dimarts 01/09/2013 31/07/2014 47, edifici
Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Geografia Optativa Tercer curs Grau

Contextualització

La geografia de les grans regions naturals de món (GRNM) es planteja des de l'anàlisi de les relacions entre
l'humanitat i el medi ambient, amb aportacions de l'ecologia, la geologia, la història i l'economia.

La coincidència al mateix semestre amb l'assignatura de Biogeografia del Grau en Geografia permetrà
complementar l'estudi dels biomes, amb la geografia del desenvolupament geogràfic desigual a si del
capitalisme. Tot i que s'estudien els trets geogràfics de les grans regions naturals del món: relleu, clima,
vegetació, fauna, història i economia.

Es fa especial esment a l'anàlisis del metabolisme socioeconòmic, la distribució mundial del recursos naturals
i a l'evolució històrica de la seva explotació, a partir dels plantejaments de la teoria crítica, mitjançant la
reconstrucció geohistòrica de la producció d'espai i l’anàlisi del sistema-món capitalista.

S'analitzen els lligams entre l'actual crisi sistèmica del capitalisme en la globalització amb les crisis
socioambientals.

Per últim, s'analitzen altres models d'organització geopolitica i geoeconòmica.

Requisits

Cal tenir molt present que GRNM coincideix, al Grau en Geografia, al mateix semestre amb Biogeografia,
assignatura a la que es fa un estudi dels biomes del món.
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Els continguts de GRNM s'adapten a aquesta realitat, amb l'ampliació de la seva anàlisi vers la geografia
econòmica y política de l'explotació dels recursos naturals.

La seva anàlisi proposa explicacions de la geografia del desenvolupament desigual i del capitalisme, des de
la geografia crítica, l'ecologia política i l'economia ecològica.

Competències

L'anàlisi crítica serà la principal competència a desenvolupar, per a conèixer i interpretar les relacions
socioambientals i el marc seu socioeconòmic i socipolític.

Específiques
1. CE10, aplicar conceptes, tècniques i coneixements geogràfics per solucionar problemes, propiar el

desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la planificació
sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació i les polítiques
de sostenibilitat i igualtat.

2. CE11, conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i instruments que permeten la gestió responsable dels
recursos naturals, la protecció del medi ambient i l'ús sostenible del territori, de forma compatible amb
la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos.

3. CE12, esser capaç d'adquirir coneixements, comprensió i diversitat d'enfocaments d'altres disciplines i
aplicar-les a un context històric i social.

Genèriques
1. CG4, poder transmetre informacions, idees problemes i solucions de qualsevol dels camps temàtics de

l'àmbit geogràfic o afi a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Continguts

S'aborda l'estudi de les relacions home-medi a escala mundial, integrant les variables físiques i humanes des
de l'anàlisi geogràfica regional.

Continguts temàtics
1. La geografia dels recursos naturals

Termodinàmica, metabolisme socioeconòmic, sostenibilitat, capacitat de càrrega, resiliencia,
entropia, ecosistemes i contradiccions del capitalisme.

Els recursos energètics, hídrics, minerals i biòtics.

2. Les grans regions naturals del món
Fisiografia, geologia, climatologia i biogeografia.

Demografia i benestar humà.

3. La evolució històrica de l'explotació dels recursos naturals
Història del colonialisme i de la globalització al sistema-món capitalista. Els models de
desenvolupament. El deutes extern i ecològic.

4. L'Antropocè
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Les crisis socioambientals: els pics energètics i dels minerals; les crisis alimentàries; el canvi
global; i la pèrdua de biodiversitat.

La confrontació i els conflictes bèl·lics pels recursos.

Societat del risc i les respostes institucionals.

5. La geografia del desenvolupament
La cooperació al desenvolupament, l'anticoperació, el decreixement, la sobirania alimentària,
el desenvolupament endògen...

Metodologia docent

La metodologia fonamental serà l'estudi de materials, el seu comentari i la realització d'un treball
d'investigació per part de l'alumnat.

Es fomentarà l'assistència a d'altres activitats complementàries avaluables que coincideixin amb la realització
de l'assignatura. Entre d'altres, tres apartats de l'assignatura titulada 30008 "Geographies of Globalization
and Critical Thought" com a curs de formació internacional multicultural en anglès del Servei de Relacions
Internacionals de la UIB. La seva avaluació es farà mitjançant el lliurament d'exercicis i/o amb la participació
als fòrums del campus extens.

Es farà un ús intensiu del campus extens com a mitjà de comunicació i avaluació de l'alumnat. En aquest
sentit, els fòrums del campus extens seran els principals instruments d'avaluació de l'aprofitament d'aquestes
activitats complementàries i avaluables, així com també d'altres exercicis i memòries de pràctiques.

Es faran sortides de camp obligatòries d'anàlis de dinàmiques migratòries, intercanvi desigual, comerç just
i cooperació al desenvolupament, en col·laboració amb l'OCDS, el CD2, la CONGDIB, etc.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Exposició de la matèria teòrica.

Seminaris i tallers Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Treball col·lectiu sobre material.

Classes pràctiques Classes pràctiques,
de laboratori i
informàtica

Grup mitjà (M) Exercicis.

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Seguiment amb tutories.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Avaluació dels continguts teòrics, els seminaris i els tallers. La superació
d'aquesta prova serà necessària per a poder fer mitjana amb les notes dels
altres elements d'avaluació.

Altres Sortides de camp Grup mitjà (M) Treball de camp: enquestes, entrevistes, elaboració de cartografia, etc.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Participació Contribucions a l'aula i al campus extens.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball Exercici pràctic.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Les activitats de treball presencial inclouran: les classes teòriques, els seminaris, les tutories i l'avaluació.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Teoria 16 0.64 10.67
Seminaris i tallers Seminaris i tallers 14 0.56 9.33
Classes pràctiques Classes pràctiques, de laboratori i

informàtica
14 0.56 9.33

Tutories ECTS Tutories 4 0.16 2.67
Avaluació Examen final 2 0.08 1.33
Altres Sortides de camp 10 0.4 6.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Participació 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball 70 2.8 46.67

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 la 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

Serà necessari superar l'examen final per a fer mitjana amb la resta d'elements: d'avaluació memòries, treball
i participació a les sessions teòriques i de pràctiques i mitjançant el campus extens.
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Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Exposició de la matèria teòrica.
Criteris d'avaluació CE12

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Treball col·lectiu sobre material.
Criteris d'avaluació CE11

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Classes pràctiques, de laboratori i informàtica

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Exercicis.
Criteris d'avaluació CG4 i CE10

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Tutories

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Seguiment amb tutories.
Criteris d'avaluació CG4, CE10 i CE11

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Avaluació dels continguts teòrics, els seminaris i els tallers. La superació d'aquesta prova serà necessària

per a poder fer mitjana amb les notes dels altres elements d'avaluació.
Criteris d'avaluació CE11 i CE12

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

Modalitat Altres
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Treball de camp: enquestes, entrevistes, elaboració de cartografia, etc.
Criteris d'avaluació CG4 i CE10

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Participació

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Contribucions a l'aula i al campus extens.
Criteris d'avaluació CG4, CE10 i CE11

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Exercici pràctic.
Criteris d'avaluació CG4 i CE10

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Les sessions teòriques s'empraran en l'anàlisi de documentació, en part procedent d'aquesta bibliografia i la
resta disponible al Campus Extens

Bibliografia bàsica

BRIDGES, E.M. (1990). World Geomorphology. Cambridge: Cambridge University Press.
FERNÁNDEZ DURAN, R. (2010). El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial. Barcelona: Virus.
NAREDO, J.M. (2010). Raíces económicas del deteriorio ecológico y social. Más allá de los dogmasMadrid:
Siglo XXI.
DE SEBASTIÁN, L. (2006). "El reparto de África". Madrid: Editorial Trotta.
WALTER, H. (1997). Zona de vegetación y clima: breve exposición desde el punto vista causal y global.
Barcelona: Omega.

Bibliografia complementària

ADAMS, W.M.; GOUDIE, A.S. i ORME, A.R. (1996). The Physical Geography of Africa. Oxford: Oxford
University Press.
ALLUM, L. et al. (2010). Porqué África es tan pobre y Europa tan rica. Vitoria-Gasteiz: Hegoa, Partnerships
for Chang.
ARRIGHI, G. (1999). El largo siglo XX. Madrid: Akal.
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CARPINTERO, O. (2007). "La apropiación human de producción primaria neta 8AHPPN) como
aproximación al metabolismo económico". Ecosistemas, 16 (3), p. 25-36.
CHRISTOPHERSON, R.W. (2009). Geosystems. An introduction to physical geography. New Jersey,
Pearson, Prentice Hall..
DICKEN, P. (2011). Global shift: mapping the changing contours of the world economy. Nova York: The
Guilford Press.
FOLCH, R. (1993-1998). Biosfera, 11 volums. Barcelona, Enciclopedia Catalana
FERNÁNDEZ DURÁN, R. (2011). La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030. Crisis
multidimensional, caos sistémico, ruina ecológica y guerras por los recursos. Preparándose para el inicio
del colapso de la Civilización Industrial. El inicio del fin de la energía fósil: una ruptura histórica total.
Barcelona: Virus.
HARVEY, D. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
HARVEY, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.
MAGDOFF, F. i FOSTER, J.B. (2011). "What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism".
Monthly Review, 61 (10).
MERINO, A. (2010). "Los objetivos del desarrollo del milenio en Africa Subsahariana". Cuaderno Puebolos.
Madrid: Asociación Paz con Dignidad.
MURRAY, I. (2012). Geografies del capitalisme balear: poder, metabolisme socioeconòmic i petjada
ecològica d’una superpotència turística. Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears.
RIST, G. (2002). El desarrollo: historia de una creencia occidental. Madrid: Libros de la Catarata.
ROCKSTRÖM, J. et al. (2009). "Planetary Boundaries: exploring the Safe Operating Space for Humanity".
Ecology and Society, 14 (2), p. 32.
STEFFEN, W. et al. (2012). "The Anthropocene: conceptual and historical perspective". Philosophical
Transactions of the Royal Society A, 369, P. 842-867.
STRAHLER, A. i STRAHLER, A.H. (1989). Geografía física. Barcelona, Omega.
TELLO, E. (2004). "Una economia en guerra amb la natura: l'aigua i l'energia com exemples". Universitat
Internacional de la Pau. Ponències.
VALERO, A. i VALERO, A. (2009). "El agotamiento de la 'gran mina tierra'. La valorización energética,
una forma de medir la disponibilidad de recursos minerals". Ecologista, 63, p. 18-21.
WALLERSTEIN, I. (2004). Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas-
mundo. Madrid: Akal.

Altres recursos

Es proporcionarà material complementari al campus extens.


