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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal haver aprovat les següents assignatures de formació bàsica i obligatòries:

- Medi Ambient i Societat

- Administració i Polítiques Ambientals

- Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori

D'altra banda, durant el curs s'utilitzaran conceptes i coneixements prèviament adquirits a les següents

assignatures de formació bàsica i obligatòries:

- Usos Humans del Sistema Terra

- Introducció al Dret

- Dret Ambiental

- Economia Ambiental i dels Recursos Naturals

Per últim, l'estudiant haurà de tenir un nivell d'anglès suficient com per comprendre textos científics en
aquest idioma.

Objectius

Contextualització

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS del Grau en Ciències Ambientals. Està programada
per al segon semestre del quart curs i forma part de la menció de Governança Ambiental. Com a tal, es
centra en l'anàlisi i la gestió de les formes de govern i d'intervenció sobre el medi ambient. Concretament
pren com a àmbit d'estudi i d'intervenció un vector ambiental de gran rellevància en els temps actuals:
l'energia.

L'assignatura s'integra en la matèria "Geografia per a les Ciències Ambientals". Des d'aquesta perspectiva
s'estudien les relacions entre el medi natural i la societat, tot adoptant un enfoc de cràcter socio-geogràfic.

Tanmateix, l'assignatura té un perfil interdisciplinar i està estretament relacionada amb moltes altres
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Tanmateix, l'assignatura té un perfil interdisciplinar i està estretament relacionada amb moltes altres
matèries del Grau com són la Geografia, els Instruments Jurídics per a Ciències Ambientals, la Ciència
Política per a Ciències Ambientals i l'Economia per a Ciències Ambientals.

En l'actualitat el rol de l'energia ha assolit una importància sense precedents, tant per la seva dimensió
ambiental com per la seva dimensió econòmica (evolució dels preus), social (situacions de pobresa
energètica), política (el control sobre els recursos energètics està en mans de pocs actors) i democràtica
(manca de transperència i de participació en la presa de decisions relatives a l'energia).

En aquest context, l'assignatura mira d'identificar i de respondre a aquelles qüestions que expliquen les
diverses entre els diversos sistemes energètics: Quins són els impactes sòcio-ambientals dels sistemes
energètics dominants? Quines desigualtats generen aquests sistemes? Quins actors intervenen en la
producció, la distribució i la comercialització energètica? Quins interessos tenen aquests actors i quins
recursos mobilitzen? És possible pensar en sistemes energètics alternatius en termes de localització, gestió
o ús? Quines polítiques energètiques s'estan implementant als diferents nivells de govern? És possible
pensar en altres formes d'intervenció pública sobre l'accés i la gestió de l'energia? Què està fent la societat
civil per fer front a la situació de crisi energètica?

Es parteix de la premisa de que els diferents sistemes energètics responen a uns determinats interessos,
depenen d'unes relacions de poder entre diferents actors i tenen uns impactes socials, ambientals i
econòmics diversos. En la mesura en que no hi ha un únic sistema energètic possible i en que l'hegemonia
d'un o altre sistema és resultat d'un joc de forces actuants, l'assignatura s'interessa per analitzar els
avantatges i els inconvenients tant dels sistemes dominants com dels alternatius. L'assignatura pretén, així,
descobrir els interessos i les relacions de poder que s'amaguen al darrere de cada sistema energètic, tot
posant l'atenció en els seus impactes ambientals i socials.

Per les pròpies característiques de la matèria tractada i la seva naturalesa multiescalar, s'analitzaran les
relacions entre energia i societat per als diversos nivells territorials, des del local fins al mundial, tot situant el
centre de referència d'aquesta anàlisi en la nostra realitat més propera, i cobrint d'aquesta manera un àmbit
que va des dels municipis catalans a la Unió Europea tot passant pel context administratiu i social català i
espanyol.

Objectius formatius

El principal objectiu d'aquesta assignatura és analitzar la relació entre la societat i els sistemes energètics,
entesos com el conjunt de tecnologies i processos sòcio-ambientals ques'utilitzen per transformar l'energia
primària en els serveis energètics que la societat demanda. En base a aquest objectiu general l'assignatura
s'interessa especialment pels factors explicatius de la situació actual, els impactes i les possibles
alternatives.

Al finalitzar el curs l'alumne haurà de ser capaç de:

Identificar i caracteritzar els diferents models de gestió de l'energia
Utilitzar i convertir les diferents unitats de mesura de l'energia
Explicar l'evolució històrica i geogràfica de la problemàtica energètica
Caracteritzar els diferents sistemes energètics i els usos socials de l'energia
Conèixer les diferents fonts energètiques, les seves característiques i els seus impactes
Conèixer els diferents sistemes d'aprofitament de l'energia
Analitzar les causes socials i polítiques dels conflictes derivats de l'ús i l'accés als recursos energètics
Utilitzar i relacionar les diferents escales per analitzar les problemàtiques energètiques
Identificar els actors dels sistemes energètics, els seus interessos i els seus recursos
Descriure i interpretar el marc legal i administratiu de les polítiques energètiques
Aplicar l'enfoc de l'Anàlisi de Polítiques Públiques a les polítiques energètiques
Criticar de forma raonada les polítiques energètiques dels diferents nivells d'administració pública
Proposar mesures alternatives per a una gestió energètica sostenible
Proposar solucions creatives, adequades i viables per a la resolució de problemàtiques energètiques
diverses

Energia i Societat   2014 - 2015

2



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica
ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Conèixer i aplicar les metodologies més rellevants en la planificació del territori.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Emprendre les relacions espacials a diferents escales territorials a través de les relacions entre natura i
societat, en l'àmbit de la planificació territorial.
Identificar els processos geogràfics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i
originalment.
Reconèixer i explicar les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física,
econòmica, social i cultural dels territoris.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Els aspectes socials i territorials de l'energia

Contextualització geogràfica

Contextualització històrica

Sistemes energètics

Components

Formes

Els mercat energètic i els seus agents

L'Administració

Introducció teòrica: definició, sistemes, nivells i competències

La Unió Europea, l'Estat i la Generalitat

Les administracions locals
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Les empreses energètiques

Productors, extractors i transformadors

Transportadors i distribuidors

Comercialitzadors

Els consumidors

Particulars

Empreses consumidores

Les formes de relació entre els agents

Administració i empreses energètiques

Enpreses energètiques i consumidors

Les noves formes de relació entre productors i consumidors

Energia i conflicte

Conflictes territorials: NIMBY

Conflictes socials: pobresa energètica

Conflictes intergeneracionals: canvi climàtic

Anàlisis sectorials

Electricitat

Gas

Petroli

Planejament

Planejament sectorial

Planejament territorial

Metodologia

Les activitats docents de l'assignatura s'estructuraran de la següent manera:

Classes magistrals: exposicions del professor incentivant el debat i la participació de l'alumnat.
Exercicis dirigits a l'aula: es destinaran diverses sessions a exercicis basats en la participació activa
de l'alumnat (habitualment mitjançant treball cooperatiu informal) que no requeriran de treball previ.
Exercicis amb preparació prèvia: es destinaran diverses sessions a la resolució d'exercicis
(habitualment mitjançant treball cooperatiu informal) que requeriran d'una preparació prèvia (casos
pràctics, visionat de vídeos-documentals, assistència a conferències, etc).
Treball cooperatiu en base a lectures orientades: es realitzaran diverses sessions de treball
cooperatiu formal en base al treball previ de l'alumnat (lectures).
Treball en grup - exposcions de l'alumnat: els alumnes hauran de fer un treball en grup, els resultats
del qual seran exposats oralment a l'aula.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals (teoria) 17 0,68 1, 2, 5, 6, 7

Exercicis amb preparació prèvia (problemes) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 10

Exercicis dirigits a l'aula (problemes) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

Exposicions dels alumnes (seminaris) 10 0,4 6, 7, 8, 9, 10

Treball cooperatiu en base a lectures orientades (teoria) 6 0,24 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Lectures orientades 3 0,12 6, 7, 9

Preparació d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 9

Treball en grup 11 0,44 1, 6, 7, 8, 10

Tutories en grup 1 0,04 1, 2, 6, 10

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 20 0,8 1, 2, 5, 6, 7, 9

Lectura i estudi personal 29 1,16 1, 2, 5, 6, 7, 9

Treball en grup 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Tutories individuals lliures 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà d'acord amb les següents evidències d'avaluació:

Examen (30%). Hi haurà un únic examen al final de curs.
Treball en grup (30%). La nota del treball (multiplicada pel nombre de membres del grup) es repartirà
entre els alumnes del treball en grup grup segons acordin ells mateixos. Si no notifiquen la forma de
repartiment o no hi ha acord entre ells/es aleshores la nota es repartirà de forma equitativa.
Exposició oral (5%). L'exposició serà grupal i es realitzarà sobre els resultats del treball en grup.
Lectures (6%). Les lectures es treballaran de forma cooperativa però seran avaluades individualment.
Exercicis a l'aula (10%). S'avaluaran els diferents exercicis realitzats periòdicament a l'aula, tant els
que requereixin d'una preparació prèvia com els que no. La qualificació resultarà de la mitjana entre
totes les activitats avaluables.
Participació (4%). La participació serà avaluada en base a l'assistència a classe i les intervencions
orals realitzades durant el curs.

Únicament seran reavaluables les següents evidències d'avaluació:

Examen
Treball en grup
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Per ser qualificat de l'assignatura cal presentar les següents evidències d'avaluació:

Examen
Treball en grup
Exposició oral

Si no es lliura alguna de les anteriors evidències d'avaluació l'alumne serà qualificat amb un "no presentat".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 35% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7, 8

Exercicis a l'aula 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Exposició oral 10 0 0 8, 10

Lectures 5 0 0 5, 6, 7, 8, 9, 10

Participació 5 0 0 1, 4

Treball en grup 30% 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
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