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Prerequisits

Los estudiantes tendrán que tener conocimientos en ciencias ambientales y capacidad para poder seguir las
clases en catalán o en español.

Objectius

El módulo ofrece una perspectiva histórica sobre los orígenes y la conservación de los Espacios Naturales
Protegidos (ENP) y las figuras legislativas de protección existentes.

Se estudiarán las herramientas de gestión de los ENP y de seguimiento y conservación de la biodiversidad (
in-situ i ex-situ), en el contexto del cambio global y de sus implicaciones socioecológicas.

Se revisarán los criterios y las herramientas analíticas y legales para la diagnosis, evaluación de los
servicios ambientales y gestión de los ENP, concretamente en el caso de las Reservas de la Biosfera, así
como el análisis del uso público de los ENP, especialmente en el sector turístico.

Se darán a conocer las estrategias de educación y comunicación ambiental, de participación y de
conservación comunitaria vinculadas a los diferentes ENP, a partir de la exposición de diferentes casos
prácticos.

Competències
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

Competències

Analitzar el funcionament del planeta a escala global per comprendre i interpretar els canvis ambientals
a escala global i local.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar projectes de recerca en ciències ambientals.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Treballar en un context internacional i multidisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar projectes de recerca en ciències ambientals.
Interpretar els models actuals despais naturals protegits amb casos locals i mundials, tant marins com
terrestres.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Situar i analitzar les grans regions biogeogràfiques i la seva situació quant a la conservació de la
biodiversitat.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari
Valorar limpacte humà en zones costaneres i la funció de les reserves naturals marines, tant les
costaneres com les oceàniques, en la preservació de la biodiversitat i la capacitat de generar
biomassa.

Continguts

1. Orígenes históricos de la conservación y de los Espacios Naturales Protegidos (ENP)

2. Áreas protegidas y figuras de protección. Caracteritzación y modelos de gestión.

2.1. Parques Naturales

2.2. Parques Nacionales

2.2. Reservas de la Biosfera

3. Bosques y biodiversidad. Caracteritzación y gestión.

4. Programas de evaluación de los ENP. El caso de las Reservas de la Biosfera

5. Análisis socioecológico del cambio global en ENP

6. Caso práctico: seguimiento de indicadores socioecológicos en cuencas fluviales mediterráneas

Anàlisi i Gestió d'Espais Naturals   2014 - 2015

2



7. Evaluación de servicios ambientales

8. Participación, educación ambiental, comunicación y conservación comunitaria

9. Conservación . Los casos del tritón del Montseny ( ) y el ferreret (ex-situ Calotriton arnoldi Alytes muletensis
)
10. El turismo en ENP
11. Salida de camp

Metodologia

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios

Prácticas de aula

Participación activa en el aula

Salida de campo

Elaboración de informes/trabajos

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presentacions teòriques 36 1,44

Tipus: Supervisades

Presentacions orals de treballs 30 1,2

Tipus: Autònomes

Lectures 42 1,68

Preparació de les presentacions i dels informes 42 1,68

Avaluació

La nota será el resultado de la asistencia y la participación activa en el aula (20%), la entrega de
informes/trabajos (40%) y la presentación oral de trabajos (40%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entrega d'informes i/o treballs 40% 0 0 1, 3, 4, 5

Participació a classe 20% 0 0 2, 6, 7, 8

Presentacio oral de treballs 40% 0 0 1, 3, 4, 5
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