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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21131 - Anàlisi Geogràfica Integrada
Crèdits 1.6 presencials (40 hores) 4.4 no presencials (110 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 01/09/2012 31/07/2013 47, edifici
Beatriu de Pinós

Guillem Xavier Pons Buades
guillemx.pons@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Geografia Obligatòria Quart curs Grau

Contextualització

Consisteix en un curs intensiu de treball de camp fora de Mallorca, en aquest curs acadèmic 2012-13 a la
regió de Múrcia.

Es realitzaran seminaris i tallers previs per tal de preparar el treball de camp, per conèixer la realitat de
geografia física, geografia regional i humana de la regió de Múrcia.

El treball autònom de l'alumnat es destinarà a preparar l'estada de treball de camp i la memòria de
l'assignatura, que s'haurà de defensar públicament per a la seva avaluació

Requisits

El mòdul de transferència pretèn capacitar per a la progressió dels estudis a l'acabament del grau en Geografia
i per a la inserció en el mercat laboral.

D'acord amb el pla d'estudis del grau de geografia el departament preveu finançar el desplaçament fora de
la universitat, enguany fins a Múrcia i desplaçaments interns, a tot l'alumnat i al professorat; mentre que
l'alumnat ha d'assumir les despeses d'allotjament i la seva pròpia manutenció.
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Essencials
L'accès al mòdul de transferència requereix l'avaluació possitiva d'un 80% dels crèdits ECTS del mòdul de
suport, d'un 70% dels crèdits ECTS del mòdul troncal, d'un 70% dels crèdits ECTS del mòdul instrumental
i d'un 33% del mòdul d'orientació professional

Competències

L'assignatura pretén assajar l'encàrrec professional que poden haver d'assumir al mercat laboral. Consisteix
en l'anàlisi de dades i a investigació sobre dades de primera mà i sobre el terreny.

Conèixer la realitat geogràfica d'una determinada regió.

Específiques
1. CE13, demostrar el domini d'una ampla gamma d'estratègies analítiques i d'observació desenvolupades

a partir dels mètodes habituals d'investigació geogràfica, basats en el treball de camp, l'anàlisi de
laboratori (científic i computacional) i la concrecció en el traball de gabinet.

2. CE14, aplicar a l'entorn professional els coneixements, metodologies i tècniques adquirides al llarg de
la formació acadèmica de grau i desenvolupar-les amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i
capacitat d'integració en equips multidisciplinars.

Genèriques
1. GC5, haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries que permetin empredre tasques

professionals i estudis de postgrau en Geografia cam un alt grau d'autonomia.

Continguts

S'estudiarà sobre el terreny la geografia regional de Múrcia. L'objectiu és que l'alumnat tengui la capacitat
d'anàlisi d'una determinada realitat geogràfica i social sobre el funcionament d'un determinat territori.

Continguts temàtics
Temàtica. Geografia regional de Múrcia

1. Geografia física
El medi natural de la regió de Múrcia permet abordar distints temes que han estat vistos dins el
marc teòric a distintes assignatures. Pel que va al medi natural el clima, el relleu, la geologia,
la litologia, la geomorfologia, les aigües subterrànies i superficials, la flora i la fauna, les
inundacions, la sismicitat, l'erosió i desertificació, el medi litoral i els espais naturals protegits
poden ser aspectes que es podrien tractar en seminaris monogràfics.

Múrcia ofereix des de zones humides com La Manga del Mar Menor a paratges com Sierra
Espuña, passant per zones semidesèrtiques.

La fauna compta amb endemismes com són alguns peixos d'aigua dolça o lleugerement
salobrosa, el Fartet (Aphanius iberus), la presència de llúdries (Lutra lutra) a cursos fluvials en
bon estat de conservació, que compten amb plans de recuperació, així com d'altres espècies en
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perill d'extinció com: l'Aguila coabarrada (Hieraaetus fasciatus), Falconet (Falco naumanni),
espècie estepàries com l'Avutarda (Otis tarda) o el Linx (Lynx pardina).

A la regió de Múrcia es reconeixen el pisos de vegetació següents:

Litoral (Inframediterrani)
Sublitoral (Termomediterrani)
De Meseta (Mesomediterrani)
De Muntanya (Supramediterrani)
D'Alta Muntanya (Oromediterrani)

De les 7.000 espècies de plantes silvestres que se consideren present a la península Ibèrica,
es coneixen unes 1925 a la regió de Múrcia el que suposa el 27,5% , prop d'un terç, pel que
suposa un dels territoris més rics de l'Europa occidental.

Alguns dels seus endemismes estan emparentats amb la flora de les Balears, malgrat siguin
exclusius de la regió de Múrcia, com : Astragalus nitidiflorus, Limonium album, Limonium
carthaginense, Moricandia moricandioides subsp. pseudofoetida, Narcissus nevadensis
subsp. enemeritoi, Sideritis marminorensis i Teucrium carthaginense.

2. Geografia regional i humana
La regió de Múrcia és la que va patir un creixement més accentuat del parc d’habitatges,
segons les estimacions del Ministeri de Foment per al període 2001-2010: 37,06%, per davant
d’Andalusia amb el 25,23% i la Comunitat Valenciana amb el 27,4%

Projectes concrets, com els de l’empresa Polaris World, mostren els efectes del
desenvolupament desaforat del turisme residencial vinculat a camps de golf. L’alcalde de Torre
Pacheco va ser detingut el març de 2008 arran d’un cas de presumptes delictes urbanístics
amb la implicació de directius de l’esmentada companyia. El 2010, Polaris World feu fallida,
arrossegant el 2011 a la Caja de Ahorros del Mediterráneo i al Banco de Valencia

Altres casos com els de la urbanització Marina Cope al Parc Regional de Cabo Cope i Puntas
de Calnegre han motivat mobilitzacions ciutadanes de defensa del territori com les de “Murcia
no se vende”

Els megaprojectes també tenen mostres ressenyables a Múrcia, particularment al cas de l’estadi
de futbol Nueva Condomina, situat al municipi de Churra, al nord del de Múrcia. S’inaugurà el
2006 i ha propiciat un nou creixement urbà al seu entorn amb un centre comercial, urbanització
residencial, dos camps de golf, la connexió amb el nou (2011) tramvia i la previsió de construir-
hi tres col·legis

La construcció i l’agricultura intensiva han propiciat un allau migratòria que es caracteritza
també per la seva extrema vulnerabilitat vers la crisi

Metodologia docent

Aquesta assignatura es fonamenta en el treball de camp fora de Mallorca, enguany a la regió de Múrcia.

El treball de camp és l'eina fonamental per a la recollida i el tractament de dades de primera mà.

S'avalua sobre la realització i defensa d'un treball de recerca fonamentat en l'estada de camp.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Seminaris i tallers Preparació del
treball de camp

Grup mitjà (M) Aplicació dels coneixements al treball geogràfic regional autònom

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

Altres Treball de camp Grup mitjà (M) Aplicació dels coneixements al treball geogràfic regional autònom

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Memòria del treball de
camp

Realització del treball fruit de l'anàlisi geogràfica regional

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

El treball de camp amb la realització d'itineraris i seminaris que ajudaran als alumnes a conèixer la realitat
murciana i poder desenvolupar el treball monogràfic conduent a la superació de l'assignatura.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 40 1.6 26.67
Seminaris i tallers Preparació del treball de camp 2 0.08 1.33
Tutories ECTS Tutories ECTS 2 0.08 1.33
Altres Treball de camp 36 1.44 24

Activitats de treball no presencial 110 4.4 73.33
Estudi i treball autònom individual o en grup Memòria del treball de camp 110 4.4 73.33

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
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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

Els treballs individuals o en grup resultat de l'estada i l'anàlisi geogràfica integral es defensaran públicament
per a la seva avaluació.

Els alumnes seleccionaran un tema dels proposats pels professors (individual en grups) i el presentaran
després de la sortida.

Preparació del treball de camp

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Aplicació dels coneixements al treball geogràfic regional autònom
Criteris d'avaluació Debat crític sobre la matèria

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

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Seguiment amb tutories
Criteris d'avaluació Seguiment de les tutories

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

Memòria del treball de camp

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Realització del treball fruit de l'anàlisi geogràfica regional
Criteris d'avaluació Defensa del treball

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La selecció de material formarà part de les tasques prèvies al treball de camp mitjançant seminaris i tallers.

Bibliografia bàsica

Manolo Tovar, Andrés Pedreño, Felipe Iracheta, Julia Martínez, Miguel Ángel Esteve, Patricio Hernández
y Antonio Campillo (Foro Ciudadano de la Región de Murcia) (2011). Del nacionalismo hidráulico a
la quimera del ladrillo. El caso de la Región de Murcia. http://stop-depredacion-territorio.net/wp-content/
uploads/2011/11/Del-nacionalismo-hidraulico_Murcia.pdf
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ESTEVE, M.A., HERNÁNDEZ-GIL, V., MARTÍNEZ, E., OCHOTORENA, F., ROBLEDANO, F.,
SÁNCHEZ RUIZ, P.A. 1986. "Catálogo de los Vertebrados (excepto peces) de la Región de Murcia", en
Anales de Biología, 7: 57-70. Universidad de Murcia.
BLASCO DÍEZ, J. (2008). “La especulación inmobiliaria de los clubs de fútbol en España”. Biblio 3W
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol.XIII, nº 778, 15 de
marzo de 2008. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-778.htm]. [ISSN 1138-9796].

Castro, C.; Gadea, E.; Moraes, N. y Pedreño, A. (eds.). 2011:  Mediterráneo Migrante. Tres décadas de flujos
migratorios  . Murcia. Editum.

Foro Ciudadano de la Región de Murcia. 2010:  El otro estado de la Región. Informe 2010  .

Martínez Fernández y Esteve Selma (cords). 2009:  Sostenibilidad Ambiental en la Región de Murcia  .
Editum. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

http://murcia-nosevende.blogspot.com.es/

Bibliografia complementària

http://www.atlasdemurcia.com/
http://www.euroresidentes.com/viajes/guias/parques-naturales/parques-naturales-murcia.htm
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050
ROBLEDANO, F., CALVO, J.F. y HERNÁNDEZ-GIL, V. (Coord.). El libro Rojo de los Vertebrados de la
Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Inédito.

ROBLEDANO, F. y HERNANDEZ-GIL, V. 1993. "Breeding seabirds in SE Spain", en: AGUILAR, J.S.,
MONBAILLIU, X. y PATERSON, A.M. (Eds.). Status and conservation of Seabirds. MEDMARAVIS/SEO-
Birdlife: 353-355.

SANCHEZ, M.A. y GUARDIOLA, A. 1996. "Nuevos datos sobre colonias de aves marinas en la Región
de Murcia", en Actas I Cong. Nat. R. Murcia. Asociación de Naturalistas del Sureste, Cartagena:125-134.
DICENTA, F., HERNÁNDEZ GIL, V. y ROBLEDANO, F. 1989. Contribución al Atlas Herpetológico de
la Región de Murcia. Treballs Societat Catalana d'Ictiologia i Herpetología, 2:44-62. Barcelona.

GIMÉNEZ, A., ESTEVE, M.A., ANADÓN, J.D., MARTÍNEZ, J., MARTÍNEZ, M. & PÉREZ, I. 2001.
Estudios básicos para una estrategia de conservación de la tortuga mora en la Región de Murcia. Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Fundación
Universidad Empresa.

HERNÁNDEZ, A.J., SÁNCHEZ, J., IBÁÑEZ, J.M., MARTÍNEZ , J.F. y GARCÍA, P. Nuevas poblaciones
de Camaleón en Murcia. Quercus, 202. Pág. 32-33.
HERNÁNDEZ GIL, V. 1986. Los anfibios y reptiles de la Región de Murcia. Catálogo y distribución
espacial y temporal. Tesis de Licenciatura. Universidad de Murcia.
HERNÁNDEZ GIL, V., DICENTA, F., ROBLEDANO, F., GARCÍA, M. LL., ESTEVE, M. A. Y
RAMÍREZ, L. 1993. Anfibios y reptiles de la Región de Murcia. COLECCIÓN CUADERNOS DE
ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE, nº 1. Secretariado de Publicaciones Universidad de Murcia.

HERNÁNDEZ GIL, V. y BALLESTEROS PELEGRÍN, G. A. (Coordinadores). 1997. Lista Roja (1996) de
Vertebrados de la Región de Murcia. Ed. Asociación de Naturalistas del Sureste,

Altres recursos
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El professorat posarà material a disposició de l'alumnat al campus extens


