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DESCRIPCIÓ: 
 
En aquesta assignatura s’analitzen els models actuals de desenvolupament territorial que 
s’adopten als medis rurals i urbans així com, també, els seus impactes mediambientals més 
característics. S’aprofundeix en la noció teòrica desenvolupament territorial integral, en totes les 
seves accepcions, així com, d’una manera pràctica, en els diversos instruments i metodologies 
de gestió ambiental que l’acompanyen.. L’assignatura contempla la realització d’un cicle de 
conferències on intervenen tècnics mediambientals que exposaran experiències pràctiques de 
desenvolupament integral en contexts urbans i rurals.  
 
OBJECTIUS: 
 

- Proporcionar un coneixement aprofundit en les problemàtiques mediambientals lligades 
a les lògiques de creixement i les dinàmiques de transformació territorial als espais rurals 
i urbans  

- Capacitar l’alumne en la identificació, diagnòstic i elaboració de propostes de 
desenvolupament territorial integral 

- Assolir l’aprenentatge de metodologies i instruments de gestió ambiental vinculades al 
desenvolupament i ordenació territorial necessaris 

 
 
TEMARI 
 
1. Rural-urbà, camp-ciutat com a realitats objectives en l’anàlisi territorial (4) 
2. Models de desenvolupament rural: La dialèctica intensificació-abandonament. Lògiques de 

creixement, dinàmiques de transformació territorial i impactes mediambientals (6) 
3. Models de desenvolupament urbà: La dialèctica ciutat dispersa-ciutat compacta.  Lògiques de 

creixement, dinàmiques de transformació territorial i impactes mediambientals (6) 
4. El desenvolupament territorial i la seva gestió integral. Anàlisi de casos pràctics (12) 
 

AVALUACIÓ 
 
L’avaluació de l’assignatura tindrà en compte la qualificació obtinguda en els tres exercicis 
programats: 
 

a) Una prova escrita sobre les nocions teòriques impartides a classe (70%) 
b) una reflexió individual sobre el concepte de desenvolupament integral en base a les 

aportacions de les conferències organitzades en el marc de l’assignatura (30%) 
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