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El Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la URV 
 
La proposta que aquí es presenta de pla d’estudis de grau en Geografia i Ordenació 
del territori s’ha realitzat mitjançant l’examen de diferents documents que analitzen 
els estudis superiors en geografia, com el llibre blanc de geografia i ordenació de 
territori, la consulta de diferents plans d’estudi de la mateixa disciplina 
d’universitats espanyoles i estrangeres, fonamentalment europees, i els informes 
del Col·legi de Geògrafs i de l’Associació de Geògrafs Espanyols sobre l’empleabilitat 
i les competències professionals. 
 
A partir d’aquesta informació, la Unitat de Geografia de l’URV ha elaborat un 
esquema conceptual (figura 1) de la titulació en el qual s’agrupen en diferents 
unitats els coneixements i les habilitats que hauria de tenir un egresat en geografia 
i ordenació del territori. L’enfocament que s’ha pretès donar a aquesta nova 
titulació es professionalitzador i aborda totes les àrees del coneixement i tècniques 
necessàries per a l’exercici de la professió de geògraf. 
 
El grau s’articula en diferents blocs docents que corresponen a Matèries bàsiques 
en ciències socials, Matèries de tècniques i de coneixements transversals de 
turisme i geografia, Matèries nuclears de Geografia , Tècniques en Geografia, 
Ordenació del Territori, Intensificacions (que agrupa a un conjunt de matèries 
optatives que permeten la generació d’itineraris temàtics en la mateixa disciplina o 
en disciplines afins), Treball Final de Grau i Pràctiques externes (figura 2).  

 
La distribució de les matèries al llarg dels quatre anys permet l'adquisició 
seqüencial dels coneixements. Perquè l'estudiant obtingui el títol de graduat en 
geografia i ordenació del territori, deu cursar i superar amb èxit 240 crèdits que 
s'organitzen en 4 cursos de 60 crèdits. Cada curs s'articula en 2 semestres a raó de 
30 crèdits per cadascun d'ells. Al primer any s'agrupen el conjunt de matèries de 
formació bàsica de la branca de ciències socials i jurídiques (60 crd.), al segon i 
tercer les matèries obligatòries (120 crd.) de caràcter general o fonamental, mentre 
que el quart curs està dedicat a assignatures de tipus optatiu (30 crd.), el treball 
final de grau (18 crd.) i les pràctiques externes (12 crd.), aquestes últimes de 
caràcter obligatori. 
 
Les matèries bàsiques s'inscriuen a la branca del saber de Ciències Socials i 
Jurídiques. Amb elles l’estudiant aconseguirà uns coneixements transversals que li 
permetrien el canvi de grau dintre de la mateixa branca amb un reconeixement de 
crèdits automàtic. A més, aquesta opció li donaria la possibilitat, si així ho volgués, 
d'adquirir una segona titulació. 
 
Les assignatures optatives del pla d'estudis del Grau en Geografia i Ordenació del 
Territori es disposen en el primer semestre del quart curs. Aquests crèdits es poden 
realitzar a partir de 2 itineraris propis de geografia i ordenació del territori o de 3 
corresponents a altres disciplines afins. Aquests itineraris o intensificacions 
permetran a l'estudiant obtenir un Esment al Títol que els donarà coneixements 
complementaris o una especialització dintre del propi grau. Els esments als quals es 
pot optar son (figura 3): 
 

 Planificació Territorial i Desenvolupament Local 
 Canvi Climàtic i Medi Ambient 
 Geografia del Turisme 
 Gestió de les destinacions turístiques 
 Història i Història de l’Art 
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L’últim semestre, el vuitè, està reservat a la realització de pràctiques professionals i 
a l’elaboració del Treball Final de Grau. La seva localització al final del període 
permetrà que l’estudiant pugui aplicar els coneixements i les habilitats adquirides 
durant els cursos anteriors. La importància en crèdits que se li ha atorgat a 
aquestes assignatures és considerable a causa de la voluntat de professionalitazió 
del pla d’estudis. A més, la concentració d’ambdues assignatures en un únic 
semestre permetrà a l’estudiant una flexibilitat total d’horaris necessària per ajustar 
la seva estada professional a l’empresa. 
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Figura 1: Esquema conceptual del grau en geografia i ordenació del territori 
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Figura 2: Proposta d’estructura per assignatures 
 
 

 
 1 2 3 4 5 

semestre 1 matèries bàsiques en 
CCSS: geografia I 

matèries bàsiques en 
CCSS: economia I 

matèries  bàsiques en 
CCSS: empresa I 

matèries bàsiques en 
CCSS: sociologia 

matèries  bàsiques en 
CCSS: estadística 

Curs 1 

semestre 2 matèries bàsiques en 
CCSS: geografia I 

matèries bàsiques en 
CCSS: economia I 

matèries bàsiques en 
CCSS: empresa II 

matèries  bàsiques en 
CCSS: dret 

matèries  bàsiques en 
CCSS: mètodes de treball 

científic i professional 

semestre 3 climatologia i biogeografia 
(OB) 

geografia de les activitats 
econòmiques (OB) 

Tècniques i coneixements 
transversals a turisme i 

geografia (OB): 
anglès 

Tècniques i coneixements 
transversals a turisme i 

geografia (OB): 
tècniques quantitatives 

Tècniques i coneixements 
transversals a turisme i 

geografia (OB): 
tècniques d’informació 
geogràfica i turística Curs 2 

semestre 4 geomorfologia (OB) demografia (OB) geografia de la Península 
Ibèrica (OB) 

geografia del 
desenvolupament (OB) 

Sistemes d’Informació 
Geogràfica (OB) 

semestre 5

Tècniques i coneixements 
transversals a turisme i 

geografia (OB): 
economia i medi ambient 

Tècniques i coneixements 
transversals a turisme i 

geografia (OB): tècniques 
qualitatives 

geografia de Europa. La 
Unió Europea (OB) 

marc del planejament 
territorial (OB) 

teledetecció i 
fotointerpretació (OB) 

Curs 3 

semestre 6 variabilitat i canvi climàtic 
(OB) 

geografia dels 
assentaments rurals i 

urbans (OB) 

anàlisis i disseny de 
propostes per la 

planificació territorial: 
àmbit físic (OB) 

anàlisis i disseny de 
propostes per la 

planificació territorial: 
àmbit social i econòmic 

(OB) 

geoestadística (OB) 

semestre 7 intensificacions en Geografia (2, amb opció a fer qualsevol optativa sense esment específic), Turisme, Història i Història de l’Art… 

Curs 4 

semestre 8 Treball Final de Grau (OB) (18 crd.) Pràcticum (OB) (12 crd.) 
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Figura 3: itineraris de les assignatures optatives: 
 
Intensificació 1: Planificació Territorial i Desenvolupament Local 
 

 
Intensificació 2: Canvi climàtic i Medi Ambient 

 
Minor 1: Gestió de les Destinacions Turístiques (Turisme) 

 
Minor 2: Geografia del Turisme (Turisme) 

 
Minor 3: Història i Història de l’Art (Història i Història del Art) 
 
 
 
 
 

semestre 7
Avaluació 
d'Impacte 
Ambiental

Anàlisis de 
Riscos

Instrum. de 
gestió 
d'espa. 

Protegits i 
del paisatge

Agendes 21 
i plans 

estratègics

Mobilitat i 
transport

programes i 
projectes 
europeus

topics in 
geography1

treball de 
camp2

activitats 
universitarie

s 
addicionals 
(3 crd. rec.)

Instruments per a la 
planificació urbanística

planificació del 
desenvolupament

planificació sostenible del 
turisme

estudis en el marc de 
convenis de mobilitat

semestre 7
topics in 

geography1
treball de 

camp2

activitats 
universitarie

s 
addicionals 
(3 crd. rec.)

Polítiques de les 
destinacions turístiques

desenvolupament de les 
destinacions turístiques

planificació sostenible del 
turisme

gestió de destinacions 
turístiques

dissenya de productes 
turístics

estudis en el marc de 
convenis de mobilitat

semestre 7
topics in 

geography1
treball de 

camp2

Activitats 
università-

ries 
addicionals 
(3 crd. rec.)

estudis en el marc de 
convenis de mobilitatTurisme culturalgeografia de les 

destinacions turístiques
planificació sostenible del 

turisme
gestió de destinacions 

turístiques noves formes de turisme recursos territorial 
turístics

semestre 7
Avaluació 
d'Impacte 
Ambiental

Anàlisis de 
Riscos

topics in 
geography1

treball de 
camp2

activitats 
universitarie

s 
addicionals 
(3 crd. rec.)

Impactes del canvi 
climàtic Climatologia analíticaanàlisi d la variabilitat i el 

canvi climàtic
estudis en el marc de 
convenis de mobilitatMedi Ambient
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Llegenda: 
 

assignatura de 
3 crd. 1

2 Títol genèric que permetrà canviar els continguts pràctics els diferents anysassignatura de 6 crd.

Títol genèricque permetrà canviar els continguts (teòrics i/o pràctics els diferents anys)
Serà coordinada per un professor de geografia i impartida per professors convidats

 
 
 
 
 

Assignatures 
compartides 

intensificacions 1 
i 2

assignatures 
compartides 

intens. 1 i min. 1 
i 2

assignatures 
compartides 

intes. 1, 2 i min. 
1 i 2


