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FITXA D’ACTIVITAT – Segon semestre curs 2018-2019
(no omplir els espais ombrejats)
CENTRE
OFERENT

Facultat de Geografia i Història

NOM
ACTIVITAT

Curso d´introducció a la història de la cartografia

DATES
IMPARTICIÓ
ACTIVITAT1

Nº HORES
PRESENCIALS
ACTIVITAT2

6-8 febrer de 2019
Nº HORES TREBALL
AUTÒNOM ALUMNE3

19 hores

PREU
ACTIVITAT

Gratuïta i
pública

6 hores

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

El programa del curs serà el següent:
La cartografia dins la geografia
Que és la cartografia
La ciència sense escriptura
Escoles cartogràfiques
El món oriental
La època dels exploradors
La revolució científica
El desenvolupament de la cartografia militar
Els enginyers civils i els avanços a les ciutats
La nova era: el SIG
Les escoles actuals de cartografia
L´aparició de la cartografia temàtica
El futur de la cartografia
. La sala del curs s´anunciarà també pròximament.
L’activitat serà organitzada per Bárbara Polo Martín, del Grup de Recerca d Estudis d´Història
de la Cartografia.
Els dies 6-7 de febrer de 2019 es durà a terme el curso, matí i tarda, i el divendres matí, de
manera que es calculen en total 19 hores presencials de dedicació de l’alumne.
Com a activitat acreditativa es demanarà que l’alumne que desitgi rebre un certificat de
reconeixement (1 crèdit), a més d’assistir presencialment els dies 30 i 31 de gener, haurà
d’escriure individualment una ressenya del curs i fer-la arribar a l’organització (6 hores de treball
autònom).
El dia 8 de febrer de 2019 el curs es farà a la biblioteca de la Facultat.

Inici de l’activitat: entre els mesos de febrer i juny de 2019.
Hores presencials dedicació alumne: mínim 2/3 total hores activitat.
Hores treball autònom dedicació alumnes: màxim 1/3 total hores activitat.
3 S’han d’especificar les hores de treball autònom de l’alumne si l’activitat està ofertada amb aprofitament.
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PROFESSORAT

Francesc Nadal Piqué (Geografia, UB)
Bárbara Polo Martín (Geografia, UB)
Meritxell Gisbert Traveria (Geografia, UB)
Grup de Recerca d´ Estudis d´Història de la Cartografia. (GEHC)

TIPUS
D’AVALUACIÓ4

Aprofitament

5

Tipus d’activitat6

Cursos

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

GEHC
Prof. Francesc Nadal
Departament de Geografia Piqué
Bárbara Polo Martín
Barbara.polo@ub.edu

Adreçat a alumnes de
grau de la Fac. de
Geografia i Ha7

Crèdits proposats
Grau
-------------

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

25 hores dedicació = 1
crèdit

1 crèdit

Observacions

4 Aprofitament

o només assistència.
En el cas que sigui “aprofitament”, expliqueu en què consisteix.
6 Indicar si es tracta d’un curs, congrés, simposi, curs d’extensió.
7 Omplir només en el cas de que es tracti d’una activitat ofertada a alumnes d’ensenyaments de graus de la Facultat de Geografia i
Història concrets.
5

