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Prerequisits

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

- Medi Ambient i Societat

- Cartografia i Fotointerpretació

- Administració i Polítiques Ambientals

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 especialment rellevant per a la titulació, no només pel seu pes en la mateixa
(assignatura Obligatòria de 9 crèdits ECTS) sinó perquè ofereix uns continguts de gran interès per a la
formació de qualsevol ambientòleg/a. Les Ciències Ambientals han de servir per conèixer, analitzar i, sobretot,
resoldre els problemes ambientals als que s'enfronta la nostra societat. Comprendre les dinamiques

sòcioambientals del territori i dels recursos naturals que aquest alberga resulta de gran interès per poder
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sòcioambientals del territori i dels recursos naturals que aquest alberga resulta de gran interès per poder
analitzar correctament moltes de les problemàtiques ambientals d'avui en dia. Tanmateix, la rellevància
d'aquesta assignatura no només ve determinada pel que aporta a nivell analític sinó, sobretot, pel seu
aprofundiment en diferents instruments d'intervenció que, des de la gestió i les polítiques públiques, poden ser
utilitzats com a eines per donar resposta a aquestes problemàtiques. En aquest sentit, doncs, l'assignatura té
tant un caràcter analític com un marcat enfoc aplicat i professionalitzador.

Situada al 3r curs del Pla d'Estudis, l'assignatura pretén integrar els coneixements de les diferents disciplines
que els/les estudiants han adquirit fins al moment i, al mateix temps, servir de base per a moltes de les
assignatures d'especialització (de les tres mencions del Grau) que aquests/es cursaran al 4t curs.

L'assignatura s'integra en la matèria "Geografia per a les Ciències Ambientals". En aquest context, el correcte
ús de les tècniques de cartografia i fotointerpretació és imprescindible per poder assolir elsobjectius de
l'assignatura que, tanmateix, té un perfil interdisciplinar i està estretament relacionada amb moltes altres
matèries del Grau com són la Geografia, la Biologia per a Ciències Ambentals, els Instruments Jurídics per a
Ciències Ambientals, la Ciència Política per a Ciències Ambientals i l'Economia per a Ciències Ambientals.
D'altra banda, l'assignatura oferix tota una sèrie de coneixements de base que seran de gran utilitat per als
alumnes que vulguin cursar tant les assignatures optatives de la mateixa matèria (Energia i Societat,
Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica, Desenvolupament i Ordenació de Paisatges Rurals i
Urbans, Geografia del Litoral) com les següents assignatures d'altres matèries: Avaluació Ambiental de Plans i
Programes, Economia Territorial, Ecologia Aplicada, Educació i Comunicació Ambiental, Tractament i Gestió
d'Aigües Urbanes i de Consum, Energies Renovables i no Renovables i Gestió, Tractament i Valorització de
Residus.

Objectiu General

Utilitzant de referència l'àmbit territorial català aquesta assignatura té com a principal objectiu que els/les
estudiants siguin capaços d'analitzar la dimensió sòcioambiental de les dinàmiques territorials, coneguin els
principals instruments d'intervenció pública per a la planificació i la gestió del territori i els seus recursos i,
finalment, desenvolupin les habilitats necessaries per poder aportar solucions ambientalment òptmes i
socialment justes a les problemàtiques territorials dels nostres temps.

Objectius Específics

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

Argumentar la necessitat d'ordenar i planificar el territori.
Identificar els processos geogràfics en (i entre) els assentaments urbans i l'espai obert.
Caracteritzar el fenomen del canvi ambiental global i la seva dimensió territorial.
Explicar els canvis històrics i recents en el territori i en el paisatge a través de les relacions entre natura
i societat.
Descriure els diferents elements funcionals i morfològics de la ciutat.
Explicar i analitzar críticament les dinàmiques sòcioambientals que es produeixen a les ciutats i a
l'espai obert.
Reconèixer les principals dinàmiques territorials de Catalunya i Espanya.
Interpretar la diversitat física, econòmica, social i cultural dels (i entre els) diferents territoris.
Identificar i caracteritzar els diferents models de gestió dels recursos naturals aplicats a l'aigua,
l'energia, els boscos i els residus.

Diagnosticar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d'un determinat territori i els seus
recursos.
Integrar les diferents dimensions de la sostenibilitat (ambiental, econòmica, política i social) per
analitzar les problemàtiques d'un determinat territori i els seus recursos.
Utilitzar i relacionar les diferents escales per analitzar les problemàtiques d'un determinat territori i els
seus recursos.
Utilitzar diferents eines cartogràfiques aplicades al planejament urbanístic i territorial.

Descriure i interpretar el marc legal i administratiu de les polítiques urbanes, territorials i paisatgístiques
a Catalunya.

Descriure iinterpretar el marc legal i administratiu aplicable a la gestió dels següents recursos: aigua,
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Descriure iinterpretar el marc legal i administratiu aplicable a la gestió dels següents recursos: aigua,
energia, boscos i residus.
Identificar els diferents instruments de planificació urbanística i territorial que existeixen a Catalunya i
descriure tant les seves característiques com la seva utilitat.
Interpretar els diferents documents d'un pla urbanístic o territorial (memòria, normativa, plànols
d'informació, plànols d'ordenació, informe de sostenibilitat ambiental, etc.)
Caracteritzar les diferents figures de protecció dels espais naturals a Catalunya i Espanya, així com els
diferents instruments d'ordenació i gestió dels mateixos.

Avaluar els principals impactes i beneficis ambientals d'un determinat pla territorial o urbanístic.
Criticar de forma raonada les polítiques ambientals, urbanístiques i territorials de diferents nivells
d'administració pública.
Plantejar diferents mesures d'intervenció pública per a la resolució de problemàtiques territorials
diverses.
Proposar solucions creatives, adequades i viables per a la resolució de problemàtiques territorials
diverses.
Analitzar i resoldre problemàtiques ambientals de caràcter territorial a través del treball cooperatiu.
Proposar mesures per a la gestió dels següents recursos: aigua, energia, boscos i residus.
Proposar mesures d'ordenació i gestió per a espais naturals protegits.
Proposar mesures per a la preservació, gestió i intergació paisatgística.

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.
Desenvolupar estratègies d'anàlisi i de síntesi referents a les implicacions ambientals dels processos
industrials i de la gestió urbanística.
Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de
forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
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 interpretar els problemes ambientals per aprofundir en la diagnosi territorial i en els canvis al
paisatge.
Analitzar i interpretar problemes ambientals per a la planificació territorial.
Analitzar i sintetitzar les implicacions ambientals de la planificació i la gestió territorial.
Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar eines cartogràfiques, incloent-hi els sistemes d'informació geogràfica.
Conèixer i aplicar les metodologies més rellevants en la planificació del territori.
Conèixer les principals característiques del denominat canvi global.
Conèixer les principals dinàmiques territorials i del paisatge a Catalunya i Espanya.
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,
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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.
Valorar els canvis al paisatge a través de les relacions espacials a diferents escales territorials a través
de les relacions entre natura i societat.

Continguts

Tema 1

El procés d'urbanització i les dinàmiques territorials contemporànies

Canvi de model socioeconòmic. Implicacions territorials

Transformacions a l'interior de la ciutat

Processos de dispersió metropolitana

Redefinició dels espais rurals

Canvis en els espais turístics

Impactes ambientals i paisatgístics, econòmics i socials

Tema 2

Naturalesa i història de l'urbanisme i l'ordenació del territori

L'urbanisme i l'ordenació del territori com a disciplina

Els orígens de la disciplina

La ciutat jardí i el regional planning

El moviment modern

Els impactes dels mitjans de comunicació

Reptes actuals. Rehabilitació espai construït. Urbanització dispersa. Planejament supralocal

Tema 3

L'ordenació urbanística

Substancia de l'ordenació urbanística

Instruments bàsics d'ordenació urbanística

El planejament urbanístic general i derivat

El règim jurídic del sòl

La formulació del planejament urbanístic

Altres instruments: el planejament estratègic. Les agendes 21

Tema 4

L'ordenació territorial
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L'ordenació territorial

El planejament i la política territorial

El planejament territorial

La política d'habitatge

Les polítiques de rehabilitació urbana

La política de paisatge

L'avaluació ambiental del planejament

Tema 5

Gestió i planificació dels recursos naturals

La gestió del medi natural

Protecció, ordenació i gestió d'espais naturals

La gestió i planificació de l'aigua

La gestió i planificació de l'energia

La gestió i planificació del transport i la mobilitat

La gestió i planificació dels residus

Metodologia

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

Classes de teoria (1 grup)

- Classes magistrals: Exposicions per part del professor incentivant el debat i la participació de l'alumnat.

- Exercicis dirigits a l'aula: Exercicis basats en la participació activa de l'alumnat (habitualment mitjançant
treball cooperatiu informal) que no requeriran de treball previ.

- Treball cooperatiu en base a lectures orientades: Es realitzaran 3 sessions de treball cooperatiu formal en
base al treball previ de l'alumnat (lectures). S'estima que l'alumnat haurà de destinar un total de 5h a la
preparació de les lectures (activitat supervisada).

- Exposicions dels alumnes: Es destinaran 12 sessions a la presentació, per part dels alumnes, d'un tema a
partir de materials diversos (conflictes territorials, plans o projectes, bones pràctiques ambientals, etc.). En
cada sessió dos grups d'alumnes realitzaran dues presentacions i aquestes seran sotmeses a debat amb la
resta de la classe.

Classes de problemes (2 grups)

- Resolució de casos pràctics: Es destinaran 4 sessions a la resolució de casos pràctics (habitualment
mitjançant treball cooperatiu informal) que requeriran d'una preparació prèvia. S'estima que l'alumnat haurà de
destinar un total de 3h a la preparació dels casos (activitat supervisada).

- Treball en grup: Per grups els alumnes hauran d'escollir un municipi. Durant tot el curs, i mitjançant treball
cooperatiu formal, hauran de realitzar una diagnosi territorial i ambiental del municipi en qüestió, analitzar-ne
les principals problemàtiques i, finalment, proposar mesures d'actuació per resoldre aquestes problemàtiques.

Els alumnes hauran de realitzar diverses entregues parcials i una entrega final en forma de treball. El
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Els alumnes hauran de realitzar diverses entregues parcials i una entrega final en forma de treball. El
seguiment i la direcció del treball es farà mitjançant 10 sessions a l'aula en classe de problemes i tutories
grupals. S'estima que cada alumne dedicarà 15h al treball en grup fora de l'aula (activitat supervisada).

Sortides de camp (4 grups)

- Es realitzaran 2 sortides de camp. Els alumnes hauran de realitzar un informe de camp de cadascuna de les
sortides a partir d'unes pautes predeterminades. S'estima que cada alumne dedicarà 10h a la redacció dels
informes de camp (activitat supervisada).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals (classes de teoria) 25 1 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17

Exercicis dirigits a l'aula (classes de teoria) 9 0,36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16

Exposicions dels alumnes (classes de teoria) 12 0,48 3, 4, 10, 14, 16

Resolució de casos pràctics (classes de problemes) 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15

Sortides de camp 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 17

Treball cooperatiu en base a lectures orientades (classes de
teoria)

3 0,12 1, 2, 7, 8, 13, 16

Treball en grup (classes de problemes) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Tipus: Supervisades

Lectures orientades 5 0,2 1, 2, 7, 8, 13, 15

Preparació de casos pràctics 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15

Redacció d'informes de camp 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 17

Treball en grup 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Tutories en grup 2 0,08 3, 4, 9, 10, 16

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 20 0,8 9, 15

Estudi personal 65 2,6 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17

Lectura 25 1 1, 2, 7, 8, 13, 15

Tutories individuals lliures 3 0,12 10, 15

Avaluació

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

- Exàmens (30%)
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- Exàmens (30%)
- Treball en grup (35%)
- Informes de camp (15%)
- Exposicions (5%)
- Resolució de casos pràctics (5%)
- Lectures (5%)
- Assistència i participació (5%)

Es realitzarà una avaluació continuada de . Els alumnes que ho desitgin podran ser2 examens parcials
reavaluats de qualsevol dels 2 examens parcials, ja sigui per aprovar en cas d'haver suspès o per pujar nota.

La nota del  (multiplicada pel nombre de mebres del grup) es repartirà de forma equitativa.treball en grup

La nota de  serà grupal i respondrà a la mitjana de les qualificacions obtingudes enresolució de casos pràctics
els exercicis de les diferents sessions de resolució de casos pràctics de les classes de problemes.

La nota de les  (multiplicada pel nombre de membres del grup) es repartirà de formaexposicions a classe
equitativa.

La nota de les  serà individual i respondrà a la mitjana de les qualificacions obtingudes en els exercicislectures
de les diferents sessions de treball cooperatiu en base a lectures orientades.

Les  seran avaluades mitjançant 2 informes de camp individuals pautats pel professor responsable desortides
cada sortida. La nota de les sortides respondrà a la mitjana de les qualificacions obtingudes als dos informes
de camp.

L'assistència és obligatòria i es durà a terme el control de la mateixa. La  serà avaluada a partir departicipació
les diferents entregues que es realitzaran en les activitats a l'aula i les intervencions orals dels estudiants en
les diferents sessions.

Elsexamens són susceptibles de ser , la resta d'activitats no són reavaluables.reavaluats

Per   aprovar tant el treball en grup com la mitjana dels 2 examens parcials. Nosuperar l'assignatura cal
presentar-se a algun dels examens parcials serà considerat com un "no presentat" al conjunt de l'assignatura,
encara que s'entregui el treball en grup. Presentar-se a tots 2 examens i suspendre'ls (la mitjana) implicarà
obtenir la qualificació de "suspès" al conjunt de l'assignatura, encara que no s'entregui el treball en grup. En
canvi, si s'aprova la mitjana dels 2 examens però no s'entrega el treball en grup, aleshores la qualificació serà
de "no presentat".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposicions 5% 0 0 3, 4, 10, 14, 16

Exàmens 30% 4 0,16 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17

Informes de camp 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Lectures 6% 0 0 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Participació 5% 0 0 4, 9, 10, 14, 15, 16

Resolució de casos pràctics 4% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 16

Treball en grup 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Bibliografia
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