Del 25 de octubre al 14 de gener de 2019

Cicle de conferències: "Eines per a
l’ensenyament de la geografia"
Descaregar imagen

Informació de
l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Juntes 3r pis, edifici
Rectorat de la UdL (Rambla
d’Aragó)

Inici:
25 de octubre de 2018 | 18:00
Finalització:
14 de gener de 2019 | 18:00

Cicle de conferències: "Eines per a l’ensenyament de la geografia"
Des de l'Equip ICE Geomèdia-geolocal ens interessem anualment per reforçar i recolzar l'ensenyament de la
geografia en l'àmbit del Batxillerat, amb una atenció especial al professorat de l'àrea de socials, que també pot
interessar en l'àrea de ciències de la terra i medi ambient.
L'activitat formativa específica d'enguany va destinada a reforçar els aspectes curriculars relacionats amb els riscos
naturals i el paisatge, amb especialistes sobre la matèria. Es complementa amb dues introduccions a les ciutats
espanyoles i al desenvolupament turístic relacionat amb els recursos patrimonials del territori.
Durant les sessions es farà una introducció als temes corresponents i es facilitaran materials per a l'ensenyament
d'aquestes matèries presents en el curriculum de geografia.
Les següents conferències es desenvoluparan per part de professors experts en les respectives matèries, seguint
el programa que s'indica en la taula següent:
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Dies
17 octubre

25 d’octubre
19 novembre

Tema
Dirigeix
Sessió d’actualització de recursos cartogràfics i elaboració Josep R Mòdol / Montserrat Guerrero, geò
fàcil de mapes, particularment sobre recursos cartogràfics en tècnics del Servei científicotècnic de carto
xarxa per a suport a la docència
SIG de la UdL

El sistema urbà espanyol: el creixement dels darrers anys Eduardo Olazàbal, doctor en geografia. H
(tesi presentada recentment a la Universitat de Lleida)
recentment la seva tesi doctoral.
Ignasi Aldomà, professor UdL / Josep
El paisatge com objecte i instrument d’ordenació del territori
professor UdG

Xavier Úbeda, professor de la Universi
Barcelona

29 novembre

El risc d’incendis: avaluació, prevenció i tractament

19 desembre

Turisme i patrimoni: els recursos patrimonials i el seu
Dani Paül, geògraf i professor UdL
aprofitament turístic.

14 gener

El risc d’inundacions: prevenció i tractament

J.Carles Balasch, hidrogeòleg professor Uni
de Lleida

Inscripció
a
l'activitat
[
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall
]
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