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1. Programa de l’assignatura 
 
El programa de l’assignatura consta de tres grans blocs de temes: les 
classes, les conferències sobre aspectes específics de la gestió del risc 
ambiental que seran tractats per experts en la temàtica, i el treball en grup 
(o individual per a casos molt justificats). Els materials gràfics 
(transparències) estaran penjats del campus virtual.  Per aquest motiu és 
molt important la consulta periòdica de l’assignatura al campus virtual, així 
com de la vostra adreça xxx@campus.uab.es 
 
 
1.1. Temari 
 
Tema 1: Definicions, classificacions i mesures del Risc Ambiental  
Tema 2: Història i impactes actuals dels riscs ambientals 
Tema 3: Enfocs conceptuals i metodològics del risc ambiental: l’enginyeria  
Tema 4:Enfocs conceptuals i metodològics del risc ambiental: l’economia 
Tema 5: Enfocs conceptuals i metodològics del risc ambiental: la  
psicologia cognitiva  
Tema 6: Enfocs conceptuals i metodològics del risc ambiental  
l’antropologia i la sociologia    
Tema 7. Anàlisi de vulnerabilitat  
Tema 8: Gestió del risc: aspectes generals 
Tema 9: Estratègies de la prevenció. Riscos Naturals 
Tema 10: Estratègies de la prevenció. Riscos Tecnològics 
Tema 11: Estratègies d’emergència 
Tema 12: Estratègies post-calamitat  



 
1.2 Conferències  
 
Avaluació del risc 
Salut, Seguretat i Medi Ambient a la UAB 
Riscos Laborals a l’empresa privada 
La Protecció Civil a Catalunya 
 
 
2. El Treball en Grup 
 
L’assignatura posa molt d’èmfasi en la realització per part dels alumnes 
d’un treball conjunt que, aquest curs, tractarà de l’avaluació dels riscos 
naturals i tecnològics que poden afectar a un municipi de Catalunya. 
 
El treball es durà a terme per grups grans (6-8 persones) i només 
s’autoritzaran treballs individuals de manera molt justificada. Es prega a les 
persones que per qualsevol motiu no puguin assistir regularment a classe es 
posin en contacte amb el professor per a discutir possibles alternatives.  
 
Com ja s’ha comentat abans, el tema general dels treballs en grup serà 
l’avaluació del risc a escala municipal. Amb la col·laboració de la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya 
(oficines al Parc dels bombers de Bellaterra, davant la UAB), 
seleccionarem entre 8 i 10 municipis per aplicar la part d’avaluació del risc 
present en els Plans d’emergència municipals (veure apartat “Estructura del 
treball”).  
 
El treball en grup serà objecte de seguiment en unes sessions de tutories 
que es faran en horari de classe (veure programació de l’assignatura). El 
primer dia de tutories es formaran els grups, s’escollirà el municipi a 
estudiar i es fixarà un calendari de reunions amb cada grup de manera que a 
les sessions de tutories només hauran d’assistir els membres dels grups 
convocats. Es preveu que cada grup tingui almenys tres reunions a classe 
amb el professor, amb uns objectius específics per a cada reunió. 
 
Els treballs seran presentats a tota la classe i la presentació serà així mateix 
avaluada.  
 
El termini màxim per a la presentació escrita serà el dia de l’examen de la 
convocatòria de Juny 
 



 
PROGRAMACIÓ ASSIGNATURA 

 
 
19 Febrer:    Introducció 
21 Febrer: Definicions, classificacions i mesures del risc 

ambiental 
 
26 Febrer   Història i impactes actuals 
28 Febrer   Tutories 
 
5 Març Enfocs conceptuals i metodològics del risc 

ambiental: l’enginyeria    
 
7 Març Enfocs conceptuals i metodològics del risc 

ambiental: l’economia    
 
12 Març Enfocs conceptuals i metodològics del risc 

ambiental: la psicologia cognitiva   
 
14 Març Enfocs conceptuals i metodològics del risc 

ambiental: l’antropologia i la sociologia  
  

 
19 Març   Gestió del risc ambiental: Aspectes generals 
21 Març   Estratègies de la prevenció. Riscos Naturals  
   
 
26 Març   Estratègies prevenció. Riscos Tecnològics  
28 Març   Conferència: Avaluació del risc 
 
 
11 Abril   Estratègies Emergència 
 
16 Abril   Estratègies Post-calamitat 
18 Abril   Tutories 
 
23 Abril   Tutories 
25 Abril Conferencia: Salut, Seguretat i Medi Ambient ala 

UAB 
 
2 Maig   Tutories 
 



7 Maig   Tutories 
9 Maig   Conferència: Protecció Civil a Catalunya 
 
14 Maig   Tutories 
16 Maig   Conferència: Riscos laborals a l’empresa privada 
 
 
21 Maig    Presentacions treballs 
23 Maig   Presentacions treballs 
 
28 Maig   Presentació treballs 
30 Maig   Presentacions treballs 
    
 
 
TASQUES ESPECIFIQUES SESSIONS DE TUTORIA 
 
28 Febrer:  Constitució de grups i nomenament d’un coordinador/a, 

assignació de treballs i calendari 
 
 
13 Abril 
  Normativa. Descripció municipi  
23 Abril 
 
 
2 Maig 
  Anàlisi i valoració de riscs específics 
7 Maig  
 
 
14 Maig: Discussió presentació dels treballs i temes pendents 
 
 
 

ESTRUCTURA DELS TREBALLS (MARC GENERAL) 
 
Tema: Avaluació preliminar dels riscos locals a diversos municipis de 
Catalunya 
 
Extensió: No superior a les 6000 paraules (annexes i material gràfic apart) 
 
 



Contingut:  
 
1. Introducció 
 
2. Normativa del planejament local d’emergències: el Pla Bàsic 
 
3. Descripció general del municipi 
 
4. Anàlisi del risc i de la vulnerabilitat municipal 
 
 4.1 Riscs especials 
 4.2 Riscs específics 
 
5. Valoració  
 
6. Conclusions i recomanacions 
  
 

REQUERIMENTS 
 
La nota final de cada alumne es determinarà a partir d’un examen 
individual (65 %) i un treball en grup o individual (35%). Per aprovar 
l’assignatura cal haver superat l’examen amb una nota de 5 o superior 
(sobre 10) i haver entregat el treball.  
 
Examen 
 
Es fa a final de curs en la data fixada per la facultat. Constarà de 20 
preguntes de resposta curta (algunes preguntes poden ser de resposta 
múltiple). Cada pregunta amb resposta correcta valdrà 0’5 punts  i no es 
descomptarà per preguntes mal contestades. Podeu veure exemples 
d’exàmens d’altres anys a la biblioteca de la facultat, tot i que aquest any el 
temari serà més reduït. 
 
La matèria que entrarà en l’examen compren tres grans apartats: 
 
1. Temes impartits a l’aula per part del professor 
 
2. Temes impartits per conferenciants 
 
 
 
 



Treball 
 
El treball en grup serà objecte d’una avaluació única (= la mateixa nota per 
tots els membres del grup) i es responsabilitat de cada grup establir les 
característiques i el temps de les aportacions individuals. 
 
Si, per qualsevol motiu, el treball no s’entrega en la data assignada, la 
qualificació dels alumnes serà la de “no presentat”. En qualsevol cas, no 
caldrà repetir l’examen a la següent convocatòria i es guardarà la 
qualificació obtinguda si aquesta supera l’aprovat. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Algunes referències bibliogràfiques bàsiques utilitzades per a preparar 
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PÀGINES WEB 
 
Aquest llistat (només una petita mostra de l'existent sobre el tema) inclou 
webs dedicades a diferents aspectes de la recerca sobre riscos naturals i 
tecnològics. La major part d'aquestes webs tenen links cap altres pàgines 
que convé explorar. Algunes pàgines s'actualitzen periòdicament mentre 
que altres es deixen sense modificar.  
 
 
WWW Virtual Library --Hazards 
http://life. csu.edu.au/hazards/library.html 
Potser sigui el millor lloc per començar, principalment per la gran quantitat 
de links que proporciona. 
 
Madison Disaster Management Center (Univ. of Wisconsin) 
http://epdwww.engr.wisc.edu/dmc/ 
Centre de formació d'especialistes en gestió i mitigació de desastres. 
Ofereix cursos. 
 
Disaster Research Center (Univ. of Delaware) 
http://www.udel.edu/nikidee/drc.htm. 
Un dels centres de recerca més antics. Proporciona llistats de publicacions 
disponibles per especialistes. 
 
Natural Hazards Center (Univ. de Colorado) 
http://www.colorado.edu/hazards 
Un dels millors llocs per a la recerca d'informació. Publiquen una 
newsletter molt interessant i inclouen també un gran nombre de links cap 
altres pàgines. 
 
Hazards Research Laboratory (Univ. de South Carolina) 
http://www.sc.edu/geog 
Especialistes en utilitzar tecnologies de la informació geogràfica per a 
l'anàlisi de riscos naturals. 
 
Natural Disaster Reference Database 
http://www.gsfc.nasa.gov/ndrd-cgi/ndrd 



Més de 1000 referències bibliogràfiques sobre riscos naturals 
 
Dècada Internacional per a la Reducció de les Catàstrofes Naturals 
http://www.idndr.org 
La web de les Dècada Internacional per a la Reducció de les Catàstrofes 
Naturals organitzada per la ONU. 
 
Estratègia Internacional per a la Reducció de Desastres 
www.unisdr.org 
La web de la ONU per a la reducció dels desastres Naturals al s. XXI. 
Molts links cap estudis i bases de dades. 
 
 
Companyia d’assegurances Munich Re 
www.munichre.com 
Web d’una companyia d’assegurances alemanya amb un èmfasi especial en 
els riscos naturals 
 
Companyia d’assegurances Swiss Re 
www.swissre.com 
Web d’una companyia suïssa d’assegurances. Publica anualment l’Informe 
Sigma sobre desastres al món, diferenciant entre naturals i tecnològics 
 
Protecció Civil Espanya 
http://www.proteccioncivil.org 
La web de la Direcció General de Protecció Civil. Molta informació 
 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de 
Catalunya 
http://www.gencat.net/interior/organismes/dgesc/index.htm 
 
ESSENCIAL PEL TREBALL EN GRUP!! 
 
Consorcio de Compensación de Seguros 
www.consorseguros.es 
La web de l’organisme públic d’assegurances contra riscos naturals de 
l’estat espanyol 
 
 


