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Objectius: 

Aquesta assignatura pretén, d'una banda, oferir als estudiants de la llicenciatura en Cikncies Ambientals les 
nocions basiques de dos ambits d'estudi: l'analisi de les politiques públiques i la gestió pública. Aquest 
objediu i& una vessant ~onceptuai, p& sobretot ens interwarh subrdtilar aqudls assumptes més pr¿dic.s i 
que ens han de permetre respondre a preguntes com ara: Com funciona l'administració pública? Quins k t o r s  
expliquen l'exit o el f iads de les seves intervencions? 

Per altra banda, tractarem de traslladar el debat sobre la gestió i les polítiques a Ambits que siguin d'especial 
interes per les Ciencies Ambientals. Així, en primer lloc ens referirem genericament a aquelles polítiques que 
tenen el temtori com a referencia i, en segon lloc, a aquelles que específicameni qualifiquem com a 
ambientals. 

Metode i avaluació: 

L'assignatura vol construir-se a partir de la participació dels estudiants i, per tant, combinara les sessions 
magistrals amb casos, exposicions per part dels alumna, etc. 

L'avaluació, en conseqüencia, es f d  a partir de 3 elements: la participació activa a les sessions, la 
presentació per escrit de petits treball de classe, i un examen final (60% de la nota, pero cal aprovar-lo per 
superar l'assignatura) 

Programa: 

- que es I'adminisbció pública i com funciona? 
- principals perspectives d'analisi? 

2. L'aniilisi de les polítiques públiques 

- El significat i i'apiicació de les polítiques púbiiques 
- El paper dels actor5 i les fases de les polítiques 
- De la racion~litat a la pe~ppctiva estntegica 

3. De l'administració a la gestió pública 

- De l'administració a la gestió 
- De la burocracia a la nova gestió pública 
- Els irislrutiieiiis de la iiova gesiih pública 



PART 11. L ' A P L I C A ~  A LES POLÍTIQUES AMBIENTALS 

4. La dimensiá territorial de les poütiques públiques 

- La dimensió territorial del benestar social 
- La dimensió temtorial del desenvoluparnent economic - Les politiques urbanes i de comunicacions 

5. Polítiquen am hientals 

- Caracterització de les polítiques ambientals 
- Els actors de la política ambiental a Espanya 
- La política ambiental com a política muntinivell 
- Municipis i medi ambient 
- instruments de protecció ambiental 
- El paper de la participació ciutadana 
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