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GEOGRAFIA DEL MAR I DEL LITORAL—Curs 2006/07 
 
Llicenciatura de Ciències Ambientals; 2n cicle; 4t semestre; optativa; 4,5 crèdits 
Professor: Francesc Romagosa 
Correu electrònic: Francesc.Romagosa@uab.cat 
 
 
DESCRIPCIÓ / CONTINGUTS 
 
L’assignatura es divideix en tres parts: en una primera part s’analitza l’espai litoral -en 
un sentit geogràfic ampli- des del punt de vista físic (formació, dinàmica i morfologia). 
La segona part analitza els principals ecosistemes característics del litoral mediterrani. 
Finalment, la tercera part tracta de les relacions entre la societat i l’espai litoral (usos, 
impactes, gestió i planificació). Es treballa en alguns estudis de casos concrets, sobretot 
de l'àmbit català i mediterrani. S’inclou una sortida de camp en un tram del litoral 
català. 
 
L'objectiu del curs és donar els coneixements de base per què l’alumne comprengui la 
complexitat territorial, ambiental i social del sistema litoral i aprengui a analitzar la 
problemàtica de l'espai litoral de forma integrada i des d’un punt de vista geogràfic.  
 
 
TEMARI 

 
1ª part: Introducció al litoral 
 
1.  El sistema litoral 
2.  La formació i l’evolució del litoral  
3.  La morfologia del litoral  
 
2ª  part: Els ecosistemes litorals 
 
4.  Ecosistemes submergits 
5.  Penya-segats 
6.  Platges i sistemes dunars 
7.  Deltes 
8.  Zones humides 
 
3ª part: Litoral i societat 
 
9.  Activitats humanes i impactes al litoral 
10.  El turisme litoral 
11.  La pesca  
12.  Legislació i administració al litoral 
13.  Litoral i sostenibilitat: la qualitat ambiental al litoral 
14.  La gestió integrada del litoral 
 
 
AVALUACIÓ 
 
- Un treball de curs, realitzat en grup (40% de la nota). 
- Un examen final (60% de la nota). 
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- La sortida de camp que es realitzarà en un tram del litoral català complementarà el 
temari teòric de l’assignatura i també serà objecte d’avaluació. 
- També es tindrà en compte l’assistència i participació a classe. 
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