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Contingut 

Centrats en experiències concretes del Bages, en aquesta assignatura es coneixeran 
instruments d’anàlisi i diagnosi ambiental, eines de planificació territorial i instruments 
per a l’acció en diverses escales. També es tractaran exemples de planificació sectorial 
específics d’ambients rurals i d’ambients urbans. 
El fil conductor serà un conglomerat de planejament territorial i sectorial en l’àmbit 
municipal i comarcal. 
 
Objectius 

Capacitar l’alumne en el coneixement dels instruments d’anàlisi, de diagnosi i de 
planificació en base a experiències concretes centrades en la gestió. 
Proporcionar a l’alumne al coneixement de les pautes, sistemes de treball, llenguatges, i 
instruments propis de les plataformes professionals (lliures o institucionals) com les que 
es trobin en desenvolupar una activitat professional centrada en temes ambientals de 
desenvolupament rural i urbà.  
Emmarcar l’aprenentatge sobre les metodologies de treball, les eines i els instruments, en 
una reflexió global que ajudi a consolidar l’esperit crític imprescindiblement vinculat a la 
capacitació tècnica. 
 
Temari: 14 sessions de 3 hores 

1 INTRODUCCIONS TEÒRIQUES (1 presentació i avaluació i temes 
intraductoris) (2) 

1.1 La crisi ambiental planetària 
1.2 Les utopies ambientals 
1.3 Cosmovisions i valors 
1.4 Els agents ambientals, rols i tàctiques 
 
2 INSTRUMENTS D’ANÀLISI I DIAGNOSI, EINES DE PLANIFICACIÓ 

TERRITORIAL I INSTRUMENTS PER A L’ACCIÓ EN DIVERSES 
ESCALES: L’EXEMPLE DEL BAGES (4) 

2.1 Estructura del planejament territorial i l’avaluació ambiental del planejament (1) 
2.2 Agenda 21 comarcal (1) 
2.3 Anàlisi del paisatge i diagnosi de l’impacte de les activitats en el sòl no 

urbanitzable (1) 
2.4 Valoració de l’interès natural dels espais lliures (1) 
 
 
3 PLANEJAMENT SECTORIAL A L’ESCALA COMARCAL(a)ELS RESIDUS (4) 
3.1 Els residus municipals i la seva problemàtica. Marc legal i de planificació (1) 
3.2 Programa de gestió de residus municipals al Bages (2) 
3.3 El control d'activitats agrícoles i ramaderes (1) 
 



4 PLANEJAMENT SECTORIAL A L’ESCALA COMARCAL (b): ELS INCENDIS 
FORESTALS (4) 

4.1 El medi forestal i les seves funcions. (1) 
4.2 Marc legal i de planificació. La gestió forestal (1) 
4.3 Els incendis forestals i la seva dimensió socioambiental. (1) 
4.4 Planificació preventiva en l’escala comarcal (1) 
 

Format  

Tots els temes s'orientaran a una dimensió pràctica relacionada amb la planificació. El 
treball de classe, a base d'exposició teòrica, pràctiques, comentaris i debats, serà 
complementari del treball de camp, imprescindible per l'elaboració d'un treball de curs. 
El treball es podrà realitzar en grups de tres alumnes com a màxim.  
Es faran dues sortides per visitar instal·lacions de tractament de residus i sistemes de gestió 
relacionats amb els continguts del temari. 
 

Aula virtual 

Aquesta assignatura utilitzarà els recursos disponibles a l’aula virtual. 
https://www.interactiva.uab.es 

Avaluació 

TREBALL INDIVIDUAL  10% de l'avaluació. 
- participació a classe 
- Pràctiques i comentaris de text individuals 
EL TREBALL DE GRUP:  60 % de l'avaluació. 
LA PROVA ESCRITA:   30% de l'avaluació. 
- Preguntes de conceptes bàsics i reflexió personal. 
- Imprescindible superar un 4 per poder aprovar amb la mitja del Treball de grup i del 

treball individual.  
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