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HORARIS DEL GRAU EN GEOGRAFIA 
CURS 2020-21 
 
 
 
 

1r curs (primer semestre) 

Hora DILLUNS DIMARTS 
(En línia) DIMECRES DIJOUS 

(Presencial) 

DIVENDRES 
(Presencial/En 

línia, en divendres 
alterns) 

8.30-10 h.  

Anàlisi i tractament de 
la informació 
geogràfica (bloc 
cartografia) 

 
Anàlisi i tractament de 
la informació geogràfica 
(bloc cartografia) 

 

10-11.30 h.  
Fonaments de 
Geografia i del Medi 
Ambient 

 
Fonaments de 
Geografia i del Medi 
Ambient 

11.30-12 h. Descans 

12-13.30 h.  
Evolució de les 
societats humanes 
Grups A o A2 

 
Evolució de les societats 
humanes 
Grups A o A2 

Geografia d’Europa         
Setmana A 
(presencial) / Setmana 
B (en línia) 13.30-15 h.  

Comunicació oral i 
escrita 
Grups A o A2  

 
Comunicació oral i 
escrita 
Grups A o A2 

 
 
 
 

2n curs (primer semestre) 

Hora DILLUNS DIMARTS 
(Presencial) DIMECRES DIJOUS 

(En línia) 
DIVENDRES 

(Presencial/En línia) 

8.30-10 h.  

Sistemes 
d’Informació 
Geogràfica 

 Sistemes d’Informació 
Geogràfica 

Assignatures del 
Mòdul 3 

10-11.30 h.  
Geografia de la 
Població i recursos  Geografia de la Població 

i recursos 
11.30-13 h.  Geografia Regional  Geografia Regional 
13-13.30 h. Descans 

13.30-15 h. 
 Història de la Ciència 

i la Cultura 
Grup B 

 
Història de la Ciència i 
la Cultura 
Grup B 
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1r curs (segon semestre) 

Hora DILLUNS DIMARTS 
(En línia) DIMECRES DIJOUS 

(Presencial) 

DIVENDRES 
(Presencial/En 

línia, en 
divendres 

alterns) 

8.30-10 h.  
Fonaments de 
Geografia i del Medi 
Ambient 

 
Fonaments de 
Geografia i del Medi 
Ambient 

Patrimoni natural i 
problemàtica 
ambiental a Europa 
Setmana B 
(presencial) / 
Setmana A (en línia) 

10-11.30 h.  
Anàlisi i tractament de 
la informació geogràfica                            
(bloc estadística) 

 
Anàlisi i tractament de 
la informació geogràfica                            
(bloc estadística) 

11.30-12 h. Descans 

12-13.30 h. 
 Comunicació oral i 

escrita 
Grups A o A2 

 
Comunicació oral i 
escrita 
Grups A o A2 

 

13.30-15 h. 
 Evolució de les societats 

humanes 
Grups A o A2 

 
Evolució de les societats 
humanes 
Grups A o A2 

 
 
 
 
 
 
2n curs (segon semestre)  

Hora DILLUNS DIMARTS 
(Presencial) DIMECRES DIJOUS 

(En línia) 
DIVENDRES 

(Presencial/En línia) 
8.30-10 h.  Geografia Regional  Geografia Regional 

Assignatures del 
Mòdul 3 

10-11.30 h.  
Geografia 
Econòmica  Geografia Econòmica 

11.30-13 h.  

Sistemes 
d’Informació 
Geogràfica 

 Sistemes d’Informació 
Geogràfica 

13-13.30 h. Descans 

13.30-15 h. 
 Història de la Ciència 

i la Cultura 
Grup B 

 
Història de la Ciència i 
la Cultura 
Grup B 
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3r curs (primer semestre) 
 

Hora DILLUNS 
(En línia) 

DIMARTS 
(Presencial) 

DIMECRES 
(En línia) 

DIJOUS 
(Presencial) 

15:30–17 h. Geografia dels espais 
litorals 

Geografia dels espais 
litorals (En línia des de 
l’aula assignada a la 
Facultat) 

Geografia regional del 
món (OP) 

Geografia regional del 
món (OP) 

17-18.30 h. 
Dinàmica i gestió dels 
espais urbans 

Dinàmica i gestió dels 
espais urbans 

Riscos ambientals i 
societat (OP) 

Riscos ambientals i 
societat (OP)  

18:30–20 h. Paisatge: visions i 
intervenció 

Paisatge: visions i 
intervenció (En línia 
des de l’aula 
assignada a la 
Facultat) 

  

              OP: Assignatures optatives que poden ser cursades tant per estudiants de 3r com de 4t. 
 

 

 

 

4t curs (primer semestre) 

Hora DILLUNS 
(En línia) 

DIMARTS 
(Presencial) 

DIMECRES 
(En línia) 

DIJOUS 
(Presencial) 

15:30–17 h. Pensament geogràfic 
Pensament geogràfic 
(En línia des de l’aula 
assignada a la Facultat) 

Geografia regional del 
món (OP) 

Geografia regional del 
món (OP) 

17-18.30 h. 
Tècniques d’ordenació 
del territori 
i gestió ambiental 

Tècniques d’ordenació 
del territori 
i gestió ambiental 

Riscos ambientals i 
societat (OP) 

Riscos ambientals i 
societat (OP)  

18:30–20 h.   

         OP: Assignatures optatives que poden ser cursades tant per estudiants de 3r com de 4t. 
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3r curs (segon semestre) 
 

Hora DILLUNS 
(En línia) 

DIMARTS 
(Presencial) 

DIMECRES 
(En línia) 

DIJOUS 
(Presencial) 

15:30–17 h. Geografia dels espais 
de muntanya 

 Geografia dels espais 
de muntanya 

Gestió d’espais 
naturals (OP)  

Gestió d’espais 
naturals (OP) 

17-18.30 h. 
Dinàmica i gestió dels 
espais rurals 

Dinàmica i gestió dels 
espais rurals 

Turisme, territori i 
medi ambient (OP) 

Turisme, territori i 
medi ambient (OP)   

18:30–20 h. Pràctiques integrades 
de gestió ambiental 

Pràctiques integrades 
de gestió ambiental 

  

   OP: Assignatures optatives que poden ser cursades tant per estudiants de 3r com de 4t. 
 
 
 
 
4t curs (segon semestre) 
 

Hora DILLUNS 
(En línia) 

DIMARTS 
(Presencial/En línia, 
en dimarts alterns) 

DIMECRES 
(En línia) 

DIJOUS 
(Presencial) 

15:30–17 h.  
Tècniques i mètodes 
professionals en 
Geografia 
Setmana A 
(presencial) / Setmana 
B (en línia) 

Gestió d’espais 
naturals (OP)  

Gestió d’espais 
naturals (OP) 

17-18.30 h.  Turisme, territori i 
medi ambient (OP) 

Turisme, territori i 
medi ambient (OP) 

18:30–20 h.   
  

    OP: Assignatures optatives que poden ser cursades tant per estudiants de 3r com de 4t. 
 
 


