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Grau en 
Geografia
La Geografia és una ciència del territori, una disciplina molt dinàmica, i 
amb un camp d’actuació i renovació cada vegada més gran. L’objectiu de 
la Geografia és entendre la interrelació entre els diferents elements del 
medi físic i humà per comprendre els processos espacials, i poder donar 
així respostes o recomanacions sobre els principals reptes ambientals i 
territorials. Però sobretot és una disciplina viva en la seva contínua anàlisi 
del nostre món i societat canviant, integrant avenços cientificotècnics, com 
el protagonitzat pels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o les tècniques 
de recerca qualitativa.

Si t’agrada fer-te preguntes sobre el territori, el medi i la societat que t’envolta, 
estudiar geografia és la teva opció. 

Sortides professionals

La formació en Geografia permet enfrontar-se 
al món laboral en diversos àmbits, tant públics 
com privats. A més de l’ensenyament, en tots 
els nivells, i de la investigació bàsica i aplicada,  
els nous camps d’inserció laboral dels geògrafs 
s’han anat adaptant a un context laboral 
dinàmic que es caracteritza sobretot per la 
flexibilitat i fàcil adaptació d’una formació global 
i àmplia. Entre les sortides laborals actuals 
destaquen:

• Professor de Geografia en els diferents nivells 
de l’ensenyament.

• Especialista en el maneig de tecnologies de 
la informació geogràfica i en l’elaboració i 
interpretació de cartografia (consultories, 
empreses privades, instituts de recerca i 
administració pública en tots els seus nivells).

• Expert en la realització d’estudis demogràfics 
i de població, estudis de dinamització 
socioeconòmica, així com propostes per a 
polítiques públiques amb impacte espacial.

• Tècnic i assessor en la realització de treballs 
relacionats amb el medi ambient, i els espais, 
recursos i riscos naturals (consultories, 
empreses privades, instituts de recerca i 
administració pública en tots els seus nivells).

• Especialista i assessor en l’elaboració de 
plans d’ordenació territorial a qualsevol 
escala, així com la confecció de plans de 
desenvolupament territorial, regional i local 
o dinamització de recursos territorials i 
turístics (consultories, empreses privades i 
administració pública en tots els seus nivells).

• Expert en el desenvolupament de la 
investigació geogràfica, de caràcter bàsic i 
aplicat, així com la divulgació de la ciència 
geogràfica a través de qualsevol mitjà de 
comunicació (agències de notícies i mitjans 
de comunicació, editorials, universitat, 
consultories, empreses privades...).

Objectius formatius

• Capacitar per entendre les interrelacions dels 
elements físics i ambientals amb altres de 
caràcter econòmic, social i cultural. 

• Aconseguir un coneixement de l’entorn i 
capacitar l’alumnat per a la interpretació 
de les diversitats i complexes realitats dels 
nostres territoris, relacionant-ho tant en 
processos globals com locals.

• Desenvolupar habilitats relacionades amb el 
coneixement de les tècniques i intruments de 
treball, per a l’anàlisi espacial.

• Assegurar el domini del llenguatge dels mapes 
i les noves tecnologies de la cartografia (SIG).

• Familiaritzar l’alumnat en el vessant aplicat 
de la Geografia: intervenció en l’ordenació 
del territori, les polítiques públiques, la gestió 
mediambiental...

• Assegurar els coneixements necessaris per a 
l’ensenyament de la Geografia en els diferents 
nivells educatius.

Característiques del títol

• 240 crèdits (4 cursos amb 2 semestres i 5 assignatures cadascun).
• Docència realitzada fonamentalment en horari de matí a la Facultat de Lletres, 

localitzada al centre de la ciutat. 
• Pràctiques en empresa o institució per tal d’adquirir competències professionals i 

experiència laboral.
• Treball de final de grau amb tutoria personalitzada.

Especificitats del títol

• Professorat altament qualificat en la docència i la recerca.
• Grups petits. Excel·lent ràtio ràtio professorat/alumnat
• Elevada taxa d’èxit en la superació de les assignatures.
• Treball de camp.

Possibilitat de completar la formació amb el grau on-line de la UdL-UOC en Història, 
Geografia i Història de l’Art.

www.geografia.udl.cat 


