
 

GUIA DOCENT

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Coordinació: DOMINGO COLL, JORDI

Any acadèmic 2020-21

2020-21



Informació general de l'assignatura

Denominació GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Codi 101705

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 2 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació DOMINGO COLL, JORDI

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellano

2020-21

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

DOMINGO COLL, JORDI jordi.domingo@udl.cat 3,9

TELLA PÀMIES, SERGI sergi.tella@udl.cat 3,9

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu mostrar la importància que tenen els processos històrics i l'espai geogràfic
en la configuració de la nostra societat, que és el terreny en el que es desenvolupen els estudis i la pràctica del
Treball Social.

Conèixer i comprendre els elements que configuren l’espai social.
Conèixer i comprendre diferents contextos socials al llarg de la història.
Conèixer i comprendre diferents contextos culturals.
Aplicar amb eficàcia la lectura i el comentari cri ́tic de textos relacionats amb la Geografia, la Història i les Ciències
Socials.
Treballar amb eficàcia la lectura i la comprensió de textos en llengües estrangeres.
Resoldre en equip tasques d’estudi de continguts.
Incorporar les innovacions tecnològiques per realitzar anàlisis de la realitat social.
Incorporar, amb sentit cri ́tic, les observacions i anàlisi de l’entorn socioespacial.
Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.
Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

Competències

Competències significatives

CG1: Capacitat cri ́tica, d’anàlisi i si ́ntesi.
CG3: Comunicació oral i escrita en la llengua materna.
CG4: Domini d’una llengua estrangera.
CG5: Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació.
CG9: Coneixement d’altres cultures i costums.
CG10: Aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.
CG11: 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.
CE2: Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de comprensió
de la realitat social.
CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.
CE14: Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.
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