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Informació general de l'assignatura

Denominació GEOGRAFIA SOCIAL

Codi 100052

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Geografia i Ordenació del Territori 3 OPTATIVA Presencial

Grau en Història (2008) 3 OPTATIVA Presencial

Grau en Geografia 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 0.2 1.8 4

Nombre de grups 1 1 1

Coordinació GANAU CASAS, JOAN

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Despatx: 3.18.3 
Tel.: 973703139 
Horari: Dj / Dv 11:00-12:00 

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GANAU CASAS, JOAN joan.ganau@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura conté una triple dimensió, geogràfica, social i històrica. D’una banda planteja analitzar les complexes relacions existents entre les societats
humanes i els territoris on habiten. En aquest sentit, es parteix de l’espai com a factor de segregació social per estudiar com les diferències socials
contribueixen també a perpetuar les diferències territorials. Per aquest motiu l’assignatura pren com a marc d’estudi preferent la ciutat, l’espai on les
contradiccions de les estructures socials es mostren amb major intensitat. D’altra banda, també té en compte la dimensió temporal, la història, com a element
clau tant a entendre els canvis socials com la mateixa evolució de les ciutats.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i aplicar els principals conceptes i mètodes per a l’anàlisi territorial de les estructures socials
Reflexionar sobre les relacions que s’estableixen entre diversitat social i segregació espacial
Entendre la dimensió diacrònica dels processos de diferenciació social de l’espai urbà
Comprendre la creixent diversitat cultural de les societats occidentals i el seu reflex en l’ús de l’espai urbà
Elegir lliurement un tema d’anàlisi social de la ciutat, treballar la complexitat del fenomen i proposar possibles vies de solució
Recollir informació de caire divers, ordenar-la i presentar-la de forma endreçada i comprensible
Comprendre textos científics i ser capaç de debatre el seu contingut en grup
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Competències

Competències significatives

CG1: Capacitat critica, d’anàlisi i síntesi.

CG2: Comunicació́ oral i escrita en la llengua materna.

CG3: Domini d’una llengua estrangera.

CG4: Utilització́ de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació.

CG5: Coneixement d’altres cultures i costums.

CG6: Aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.

CG7: Afavorir el respecte pels drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de
valors democràtics.

 

CE1: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.

CE2: Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.

 

CE3: Adoptar una perspectiva crítica davant els discursos i idees existents a la societat estudiada.

 

CE4: Saber emprar repertoris bibliogràfics, fonts orals, documentals, cartográfiques i aplicar-los en el marc d’una recerca qualitativa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. La geografia social: enfocaments i conceptes
2. Aproximacions a l’estudi social de la ciutat
3. L’estudi de la societat urbana: una evolució històrica
4. Desigualtats socials i morfologia urbana
5. La construcció simbòlica dels espais
6. La diversitat cultural de  les ciutats. La cultura com a factor d’exclusió i inclusió
7. Urbanisme i desigualtat social
8. L’habitatge com a problema per a la cohesió social
9. Transformacions urbanes: renovació, gentrificació i exclusió

10. Espais públics i comunitat urbana
11. Cap a l’exclusió del sistema: dels barris marginals als slums
12. Crisi econòmica i nova pobresa: la fi de l’estat del benestar?

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat
CODIFICACIÓ / descripció /

tipologia TPD
O* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Explicació dels conceptes
claus del programa

O.1.1
O.1.2
O.2.1
O.2.2

 45 15

Seminaris (S)
Presentació, comentari i
debat de lectures
realitzades per l’alumnat

O.1.2
O.5.

 15 25

Pràctiques (P)
3 excursions: 2 a Lleida
(matí) i 1 a Barcelona (tot el
dia)

O.2.1
O.2.2

 17 5

Treballs (T)
Treball sobre la geografia
social de Lleida

O.1.2
O.2.2
O.3
O.4

 3 20

Tutories (Tut)
Dues tutories, mínim, per
comentar el tema i evolució
del treball que es realitza

O.3
O.4

 2  

Altres (AA)      

Avaluació (AV)
Vegeu taula de mecanismes
d’avaluació

  3  

TOTAL    85 65
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O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials de l’alumne. 
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Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

a) Debat a classe i al
seminari sobre les lectures
proposades amb anterioritat
b) Assistència a les sortides
de  treball de camp

La participació és
important tant a classe
com, sobretot, en els
seminaris
L’assistència és
obligatòria en les
pràctiques de camp

 
Participació oral
Assistència activa
a les sortides

25

Taller
d’avaluació
(TA) (Examen)

Comentari d’un text /gràfic/
mapa

Es podrà disposar
d’apunt i altres
materials per a la
realització de la prova

 Prova escrita 25

Informe (In) /
Treballs (T)

a) Presentació oral lectures
b) Resums de lectures
c) Informe final del treball
realitzat

  
Presentació oral
Informe escrit
Informe escrit

50

Altres (A)      

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final. 

Bibliografia i recursos d'informació

Alguns manuals de geografia social (no n’hi cap de recent en català o castellà)

Del Casino, V., et al. (2011) A companion to social geography, Malden, Wiley-Blackwell.

Gill, Valentine (2001) Social geographies: space and society, New York, Prentice Hall.

Hamnett, C., ed. (1996) Social geography: a reader, London, Arnold.

Mitchell, D. (2001) Cultural geography. A critical introduction, Oxford, Blackwell.

Smith, S. Et al, eds. (2010) The Sage handbook of social geographies, Thousand Oaks, Sage.

 

La dimensió històrica dels estudis sobre la ciutat. Alguns exemples

Bettin, G. (1979) Los sociologos de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

Castells, M. (1983) La ciudad y las masas. Sociologia de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza, 1986.

Davis, M. (2007) Planeta de ciudades miseria, Tres Cantos, Foca.

Engels, F. (1845) La situación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Júcar, 1979.

Harvey, D. (1973) Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Siglo XXI, 1989.

Harvey, D. (2012) Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal, 2013.

Park, R. E. (1999) La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, Barcelona, El Serbal.

Park, R. E.; Burgess, E.t (1925) The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago, The University Chicago Press,
1967.

Weber, M. (1921) La ciudad, Madrid, La Piqueta, 1987.

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Replantejament de la segona part de l’assignatura, curs 2019-20

Com vaig comentar, en suspendre les classes vaig plantejar dues fases per a l’assignatura, en funció d’una situació tan incerta com la que ens trobem. La
primera, arribava fins a les vacances de Setmana Santa. La segona fase, amb un replantejament més de fons, anava des del 14 d’abril fins a final de curs.

Atès que, malauradament, les pitjors previsions s’estan complint, i no tindrem més classes presencials, això porta a una nova formulació de l’assignatura.
D’entrada, ara mateix ens quedarien 15 sessions de classe. Com us vaig dir des del començament, un dels objectius d’aquesta assignatura era incloure casos
d’estudi, que aportessin un “valor afegit” i que poguessin completar el treball més teòric que fèiem a classe. La previsió d’activitats “extra” que hi havia previstes i
que, en principi no podrem realitzar (i em sap molt greu), són les següents:

1. Sortida Centre Històric de Lleida
2. Sortida al barri ed la Mariola de Lleida
3. Sortida al barri de la Mina de Barcelona (i Sant Adrià del Besós)
4. Visita al centre Arrels de Lleida (acollida de persones sense llar)
5. Dues classes de la professora Ágnes Eröss, de l’Acadèmica de Ciències d’Hongria (una setmana al mes de maig)
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6. Una classe de la professora Carme Bellet sobre el mapa social de Lleida (per presentar una recerca que tot just estan concloent).

Si compteu, doncs, de les 15 sessions que ens resten, n’hi havia 7 que quedaven cobertes per aquestes activitats menys formals. Sent optimistes, no descarto
que alguna (ex. la 1 i la 3, de forma optativa) la puguem fer a primers de juny... Però ja ho veurem. La programació del curs, ara mateix, no pot dependre de
l’evolució dels confinaments i la farem a partir de la no-presencialitat.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Replantejament de la segona part de l’assignatura, curs 2019-20

Com vaig comentar, en suspendre les classes vaig plantejar dues fases per a l’assignatura, en funció d’una situació tan incerta com la que ens trobem. La
primera, arribava fins a les vacances de Setmana Santa. La segona fase, amb un replantejament més de fons, anava des del 14 d’abril fins a final de curs.

Atès que, malauradament, les pitjors previsions s’estan complint, i no tindrem més classes presencials, això porta a una nova formulació de l’assignatura.
D’entrada, ara mateix ens quedarien 15 sessions de classe. Com us vaig dir des del començament, un dels objectius d’aquesta assignatura era incloure casos
d’estudi, que aportessin un “valor afegit” i que poguessin completar el treball més teòric que fèiem a classe. La previsió d’activitats “extra” que hi havia previstes i
que, en principi no podrem realitzar (i em sap molt greu), són les següents:

1. Sortida Centre Històric de Lleida
2. Sortida al barri ed la Mariola de Lleida
3. Sortida al barri de la Mina de Barcelona (i Sant Adrià del Besós)
4. Visita al centre Arrels de Lleida (acollida de persones sense llar)
5. Dues classes de la professora Ágnes Eröss, de l’Acadèmica de Ciències d’Hongria (una setmana al mes de maig)
6. Una classe de la professora Carme Bellet sobre el mapa social de Lleida (per presentar una recerca que tot just estan concloent).

Si compteu, doncs, de les 15 sessions que ens resten, n’hi havia 7 que quedaven cobertes per aquestes activitats menys formals. Sent optimistes, no descarto
que alguna (ex. la 1 i la 3, de forma optativa) la puguem fer a primers de juny... Però ja ho veurem. La programació del curs, ara mateix, no pot dependre de
l’evolució dels confinaments i la farem a partir de la no-presencialitat.

En l’altre fitxer adjunt trobareu un esquema (sempre aproximat) de com es desenvoluparan les properes setmanes. La base és la següent:

- Treball monogràfic individual. Considero que és un tipus de treball autònom que podeu fer a casa i que s’adequa perfectament a la situació actual. Això,
però, farà que tingui una major importància dins del curs, i d’aquí que el vulgui tutoritzar amb una certa continuïtat.

- Lectures. He augmentat el nombre de lectures. En el context de la classe presencial és diferent, però dins de la pantalla tot es torna més avorrit. Per aquest
motiu, crec que és important que, en general, per a les explicacions de casos d’estudi que jo us faci, tingueu un coneixement de què explicaré i hi pugueu dir la
vostra

Val a dir que mantinc la idea que tothom es faci càrrec de 1 lectura. Això ens porta a 4 lectures estructurals (2 ja les hem fet: Engels i Harvey). Per a totes
aquestes haureu de fer una ressenya/comentari més llarga (d’unes 4 pàgines). A part, hi ha lectures que haureu de llegir tots, però que no cal que ningú les
presenti individualment (sempre, és clar, amb la confiança que les haureu llegit!).

- Exposicions meves: com he dit, procuraré basar-me en les lectures que heu anat fent i intentaré avorrir-vos el mínim!

- Exposicions vostres. He reservat les darreres classes perquè cadascú de vosaltres pugui explicar a la resta el treball que ha estat fent. La durada aproximada
de la presentació serà entre 20-30 minuts. Espero que aquestes presentacions serveixin també per anar parlant de temes del programa que no haurem pogut
tocar.

- Implicacions socials del Covid-19. És un tema molt difícil de predir perquè no sabem la informació que tindrem, però crec que en algun moment hauríem de
reflexionar sobre el que està passant al nostre voltant. Als USA, per exemple, la població negra està morint molt més i, en el cas de NY, és la població hispana
la que s’emporta la palma... I això perquè tenim dades dels Estats Units! Què està passant a casa nostra i a altres països europeus? Per què morim els
mediterranis i no els nòrdics? Com evolucionarà per sota del tròpic: a Llatinoamèrica, Àfrica o la Índia? Crec que és un tema important i que aquesta assignatura
ofereix una bona oportunitat per tractar-lo. Dit això, encara no sé exactament quan i com ho farem, perquè depenem de les dades que vagin aportant les
administracions públiques... i fins ara no són molt generoses.

- Prova escrita final. La data oficial és el 8 de juny a les 16h. Resulta, però, que el mateix dia a les 9h hi ha també l’examen de Cultures Urbanes. Si més no,
això afecta al Marçal i potser a algú més. Per aquest motiu he posat un interrogant. Ja parlarem si respectem la data oficial (és el que jo proposo) o si preferiu un
altre dia.

Com us vaig dir, fa anys que les proves finals les faig de forma que l’alumnat tingui els apunts, articles, i accés a internet. Per tant, no hi ha d’haver gaire
diferència entre fer-la a casa o en una aula de la UdL. Hi ha diverses opcions: deixar-vos una setmana, o bé un dia per fer la prova. Però, sincerament, crec per a
la vostra salut (mental) és millor que la feu en un espai breu de temps. Normalment ho fem en 2 hores. Aquest cop, excepcionalment, us donaré 3 hores per si hi
hagués cap problema. No patiu, perquè l’objectiu és demostrar que heu treballat i que sou capaços de fer un assaig de síntesi en aquest temps.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Replantejament de la segona part de l’assignatura, curs 2019-20

 

GEOGRAFIA SOCIAL 2019-2020

Treball no presencial de l’assignatura

Data Treball on line Tipus treball Text
Presentació
lectura

Resum
(pàgines)

16 Abril Tutories treball Tutoria individual    

17 Abril Tutories treball Tutoria individual    
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24 Abril Text + Presentació Barri Gòtic
Comentari+
Presentació JG

Ganau, J. (2003) “La recreació del passat: el Barri Gòtic de
Barcelona, 1880-1950” o bé
Ganau (2008) Reinventing memòries. The Origin and
Development of Barcelona’s Barri Gòtic, 1880-1950

Conjunta Si (2p)

24 Abril Text + Born Presentació
Comentari+
Presentació JG

Ganau (2018) Conjunta Si (2p)

25 Abril Presentació Poblenou:
Comentari+
Presentació JG

TBC Conjunta Si (2p)

30 Abril*
(no 1 Maig)

Vídeos i comentari Poble Nou de
Barcelona

Comentari    

7 Maig Comentari Louis Wirht Comentari Penjat al CV Conjunta Si (4p)

8 Maig L’Escola de Xicago Presentació JG    

14 Maig Comentari E. Soja Comentari Penjat al CV Ana / Paula Si (4p)

15 Maig Segregació social i Coronavirus ???    

21 Maig Comentari Mike Davis Comentari Penjat al CV Ana / Paula Si (4p)

22 Maig Slums i segregació social Presentació JG    

28 Maig Presentació 1 Presentació A1    

29 Maig Presentació 2 Presentació A2    

4 Juny Presentació 3 Presentació A3    

5 Juny Presentació 4 Presentació A4    

      

8 juny 16h Prova escrita 3 hores    

 

 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Replantejament de la segona part de l’assignatura, curs 2019-20

 

Amb tot això: la suspensió d’activitats previstes i la substitució per altres que puguem realitzar de forma no presencial, evidentment, l’avaluació del curs haurà
de canviar. No massa, però sí una mica. El que us proposo és el següent:

- Treball monogràfic (escrit + presentació + tutories): 30%

- Seguiment general del curs: anar a classe, treure el cap per la pantalla... i, sobretot, intervenir de forma activa: 15%

- Seguiment i resums de lectures, i participació en els debats: 30% (tingueu en compte que algunes lectures aniran lligades a les presentacions que farem!)

- Prova escrita final: 25% (ja us donaré més informació sobre com serà la prova)

A més, com a valor afegit, hi ha el seguiment de les implicacions socials de les infeccions i defuncions pel virus Sars-CoV-2. Serà interessant anar-ho analitzat,
en la mesura que es pugui, des d’una perspectiva de Geografia Social.

Finalment, com sempre dic, qualsevol comentari, o suggeriment que vulgueu fer sobre aquesta proposta serà, com sempre, molt benvinguda i, en la mesura del
possible, incorporada. No us talleu!

2019-20


