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Objectivos y contextualización
In this course we will explore the interdisciplinary field of Political Ecology. Political Ecology is a theoretical and
methodological approach for the study of socio-ecological systems that focuses on conflict, power and the
uneven distribution of environmental costs and benefits. This course will familiarize students with the key
concepts and tools used by political ecologists. At the end of the course students should be able to do political
ecology research themselves. They will also be introduced to profoundly new, critical, ways of looking at and
understanding environmental problems and policies.
Training objectives of the course:
Use social theory to analyse environmental problems
Design case-study research and use qualitative research tools
Understand the role of power in shaping environmental change

Competencias
Aplicar els coneixements d'economia ambiental i ecològica a l'anàlisi i a la interpretació de
problemàtiques ambientals.
Comunicar oralment i per escrit en anglès
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar en un context internacional i multidisciplinari

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.

Comunicar oralment i per escrit en anglès
Conèixer les diferències en lacostament als problemes ambientals per part de lecologia política.
Desenvolupar una visió integradora de la relació economia, política i sistemes biofísics.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
7. Treballar en un context internacional i multidisciplinari

Contenido
1. Introduction to Political Ecology. What is political ecology and what does it study and how?
2. Environmental Degradation and Social Construction of the environment3. Ecological Distribution Conflicts. Introduction to the "environmentalism of the poor" thesis and the
study of conflict at the commodity frontiers. What is "social metabolism" and how does it relate to
conflict?
4. Social movements and Environmental Justice. What do we mean by environmental justice and which
are the historical origins of the concept? Justice in what and for whom?
5. Conservation and control.
6. Accumulation by dispossession. Introduction to the Marxian approach to the analysis of
socio-environmental change and the role of power and surplus value extraction. Primitive
accumulation as a continuous strategy in the expansion of global capital. Privatization, neo-liberalism
and capital accumulation.
7. Governmentality. Introduction to the Foucaldian approach to the analysis of socio-environmental
change and to knowledge as a form of power. Post-structuralist political ecology.
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