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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA 
 
L'objectiu del curs és donar els coneixements de base per comprendre la complexitat 
territorial, ambiental i social dels sistemes litorals i aprendre a analitzar la problemàtica 
de l'espai litoral de forma integrada. Es treballa en alguns estudis de casos concrets, 
sobretot de l'àmbit mediterrani i català, i es realitza una sortida de camp específica. 
 
 
 
 
CONTINGUTS 
 

Bloc 1: El sistema litoral 
 
 Introducció: el mar i el litoral 
 La formació del litoral 
 La dinàmica litoral 
 La morfologia del litoral 
 Les característiques físiques del litoral català 
 Ecosistemes litorals: ecosistemes submergits, platges i zones humides 

 
Bloc 2: Litoral i societat 
 
 Activitats humanes al litoral 
 Impactes humans al litoral 
 La geografia humana del litoral català 

 
Bloc 3: La planificació i gestió del litoral 
 
 L'administració i la legislació al litoral 
 La conservació i gestió d'ecosistemes litorals 
 Litoral i sostenibilitat 
 La gestió integrada del litoral 



AVALUACIÓ 
 
 
 Un treball de curs sobre un tema relacionat amb el contingut de l'assignatura. 

Realitzat en grup i amb presentació a classe (40% de la nota). 
 
 Un informe sobre la sortida de camp obligatòria que tindrà lloc al delta del Llobregat 
el dissabte 11 de maig, tot el dia (10% de la nota). 

 
 Un examen final (50% de la nota) en el qual entrarà el temari del curs, els treballs de 
grup i la sortida de camp. 
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