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Prerequisits

No hi ha cap requisit específic per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquest curs és una introducció al desenvolupament local i territorial. El curs té dos objectius principals:
l'examen crític de diferents teories de desenvolupament local i la comprensió de la dinàmica de l'economia
local dins de les restriccions imposades pel canvi econòmic, mediambiental i energètic. El context més ampli
de l'assignatura s'emmarca en l'anàlisi del desenvolupament local dins de la reestructuració contemporània de
les economies, conseqüència de l'acceleració dels canvis tecnològics, la creixent internacionalització de
l'economia, la caiguda de l'ocupació industrial i de serveis tradicional, i els conflictes entre els interessos
econòmics, socials i ecològics. Les classes combinaran format teòric, pràctic i de discussió.

Competències

Geografia i ordenació del territori
Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, i mostrar el caràcter aplicat i experimental de la
formació geogràfica.
Analitzar i interpretar els problemes ambientals.
Analitzar i interpretar problemes urbanístics.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupament local i territori   2014 - 2015

1



Tota la informació gràfica utilitzada pel professor en les classes teòriques i els seminaris així com els diferents
materials elaborats pels estudiants estaran disponibles al Campus Virtual.

Les classes teòriques sobre conceptes i elements teòriques es complementaran amb el treball sobre projectes reals de
recerca, la qual cosa permetrà els estudiants reflexionar sobre els problemes i les dificultats que planteja el
desenvolupament local.

Els estudiants hauran de construir de forma paral.lela a les sessions de docència un projecte de recerca original com a
part del procés de formació en aquesta assignatura. Serà obligatòria la lectura d'una sèrie de textos bàsics sobre
teories en desenvolupament local i experiències pràctiques.

6) Crítiques marxista i feminista al desenvolupament local com a creixement economic.

7) El debat de la sostenibilitat.

8) El rol del sector públic en el desenvolupament local.

9) Les noves tecnologies i el desenvolupament. Reptes de futur i discussió de casos pràctics.

10) Pràctiques econòmiques socials alternatives.

1) El concepte de desenvolupament local. Orígens i evolució.

2) Indicadors, organitzacions i models alternatius.

1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic
Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Definir la distribució espacial a partir dels equipaments col·lectius, dels recursos i de la mobilitat de les
persones.
Explicar els problemes ambientals per aprofundir en la diagnosi territorial i en els canvis del paisatge.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües
Identificar problemes urbanístics per prendre decisions sobre la planificació territorial.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

3) Teories sobre el desenvolupament local a Europa.

4) Factors tradicionals de creixement local i crítiques.

5) Desenvolupament local i capital social.

Metodologia

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professorat de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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1.  
2.  
3.  

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i
competències per part de l'alumne i constarà de:

2 exàmens parcials (25% + 25% = 50% nota)
Ressenyes d'articles, conferències i presentacions a classe (20%)
Treball de curs de grup (30%)

Aquesta assignatura es planteja seguir un mètode d'avaluació continua. Hi ha examen de reavaluació per aquells
estudiants que no tinguin aprovat el curs i han seguit les activitats del curs amb regularitat.

Classes teòriques i pràctiques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories individuals i de grup 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 9

Tipus: Autònomes

Treball autònom 57 2,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examens-2 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ressenyes articles, conferències, presentació treball curs 40 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Treball de curs i presentació 20 15 0,6 1, 5, 6, 9

Bibliografia
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(A banda de la bibliografia general, s'indicarà al llarg del curs bibliografia específica per a cadascú dels
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