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Objectius
Aquesta assignatura és una introducció a l'avaluació dels efectes de les accions humanes sobre el medi
natural, considerant aquesta avaluació en el seu doble aspecte d'activitat científica i d'avaluació ambiental
normativa de plans, programes i projectes. Els seus objectius generals són formar a l'alumnat en els aspectes
biològics de les avaluacions ambientals, en els conceptes i mètodes aplicables en les restauracions
ecològiques, i en l'anàlisi i realització d'avaluacions ambientals reglades. Els objectius concrets són el
següents:
(1) Conèixer els principis teòrics i els aspectes pràctics de les restauracions ecològiques.
(2) Entendre els mètodes per detectar efectes de les accions humanes sobre el medi natural.
(3) Conèixer els continguts de les avaluacions ambientals, els mètodes disponibles per a realitzar-les en els
seus aspectes biològics (espècies, hàbitats i ecosistemes), i la legislació aplicable.
(4) Entendre els impactes ambientakes i introduir als / alumnes / es als procediments que ajudin a la presa de
decisions que minimitzin l'impacte abiental
(5) Conèixer les principals mesures mitigadores d'impactes.

Competències
Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Assumir el compromís ètic
Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
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Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
Dirigir, redactar i executar projectes en biologia ambiental.
Estar motivat per la qualitat.
Fer diagnòstics biològics.
Participar en avaluacions de l'impacte ambiental pel que fa al medi biològic.
Prendre decisions.
Realitzar serveis i processos relacionats amb la biologia ambiental.
Resoldre problemes.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Assumir el compromís ètic.
Descriure i avaluar els components biòtics afectats per un projecte.
Estar motivat per la qualitat.
Identificar efectes d'intervencions humanes sobre les espècies i els seus hàbitats.
Participar en el seguiment de programes de vigilància ambiental.
Poder establir els continguts conceptuals i les necessitats metodològiques que permetin la resolució
d'un problema ambiental concret.
Prendre decisions.
Resoldre problemes.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.
Tractar adequadament la informació relativa als aspectes biològics que han d'acompanyar els estudis
d'impacte ambiental i les avaluacions ambientals.

Continguts
Valoració d'espècies i ecosistemes: Programa de l'assignatura 2016-2017
A. Restauració ecològica: Què vol dir restaurar un ecosistema? Com es fa?
Com saber si una restauració ha tingut èxit?
1. Restauració ecològica: conceptes bàsics. Introducció. Definició i conceptes bàsics. Raons per fer
una restauració. Restauració d'espècies, de sòls, d'hàbitats i d'ecosistemes. Ecologia de la restauració i
restauració ecològica. Objectius de les restauracions. En què cal pensar al fer una restauració?
Avaluació de l'èxit de les restauracions.
2. Reintroducció d'espècies: estudi de cas de model d'avaluació de reintroducció de mamífers.
Práctica de ordinadors fent servir un model específic de predicció de creixement de poblacions d'espècie
reintroduïda
3. Restauració de rius. Els rius com ecosistemes: components i dinàmica. Factors de degradació.
L'espai fluvial. Zonificacions de l'espai fluvial. Etapes en la restauració dels rius. Exemples de
restauracions fluvials. Actuacions.
4. Bioenginyeria. Definició. Exemples de tècniques de bioenginyeria aplicables a la restauració. Context
d'aplicació, avantatges i limitacions.
5. Restauració de zones humides. Definició i tipus. Valors de les zones humides. Pèrdua de zones
humides: causes de destrucció i degradació. Factors controladors. Etapes en la restauració de zones
humides. Casos d'estudi. Creació de zoneshumides: aiguamolls construïts.
B. Avaluació ambiental com instrument normatiu i activitat científica. Com es fa una avaluació ambiental
d'un projecte o d'un pla? Quins mètodes hi ha per identificar, avaluar i valorar els impactes? Com podem
detectar si una actuació ha tingut efecte sobre el medi natural?
6. Conceptes bàsics sobre avaluació ambiental. Avaluació ambiental de plans i programes: avaluació
ambiental estratègica. Avaluació ambiental de projectes: avaluació d'impacte ambiental (AIA). AIA:
etapes del procediment. L'estudi d'impacte ambiental (EIA). Declaració d'impacte ambiental.
7. Dissenys experimentals per detectar i avaluar impactes. Mètodes d'identificació d'impactes: llistes
d'identificació, matrius causa-efecte, diagrames de xarxes. Mètodes d'avaluació quantitativa de la
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d'identificació, matrius causa-efecte, diagrames de xarxes. Mètodes d'avaluació quantitativa de la
magnitud dels impactes: models d'idoneïtat de l'hàbitat, anàlisis de viabilitat de poblacions. Valoració dels
impactes.
8. Identificació, avaluació quantitativa i valoració dels impactes. Objectius dels dissenys
experimentals. Dissenys ideals: controls, replicació i aleatorització. Definició del problema. Dissenys
quan no és factible replicar o aleatoritzar. Disseny CI (Control-Impacte). Disseny BA (Before-After).
Disseny BACI simple.
9. Mètodes de selecció d'alternatives. Com seleccionem la millor alternativa entre les diverses
alternatives possibles d'una actuació o un projecte? Com triem i ponderem els criteris per avaluar les
alternatives?: Anàlisis multicriteri. Selecció d'alternatives. Selecció dels criteris. Puntuació de les
alternatives. Ponderació dels criteris. Agregació dels resultats. El Procés Analític Jeràrquic
C. Mesures mitigadores: Quines mesures mitigadores hi ha per evitar, corregir o compensar els impactes?
Com sabem si són eficaces?
10. Mesures mitigadores dels impactes ambientals d'un projecte. Mesures preventives. Mesures
correctores. Mesures compensatòries. Programa de Vigilància Ambiental. Compensacions de
biodiversitat.
Síntesi: Conservació, restauració i mitigació. Filosofies i estratègies alternatives

Metodologia
La metodologia utilitzada per assolir el procés d'aprenentatge es basa en que l'alumnat treballi la informació
corresponent a la matèria. La funció del professor és guiar a l'alumnat en el seu aprenentatge, tot estimulant la
reflexió i la discussió. Segons els casos el professor dóna directament la informació necessària o indica on es
pot trobar. L'assignatura combina classes de teoria, treballs i classes pràctiques:
(1) classes magistrals o de teoria (en grup sencer) on s'expliquen els conceptes i els mètodes de la disciplina.
A les sessions teòriques es destaquen i aborden els punts complicats i importants de cada unitat didàctica, i
s'analitzen casos d'estudi. Posteriorment, l'estudiant a partir del mapa conceptual realitzat podrà
complementar-lo amb informació bibliogràfica a partir del seu treball no presencial. Les sessions teòriques són
de 50 minuts de durada i es faran emprant material audiovisual preparat pel professor i que l'alumne tindrà
disponible al Campus Virtual.
(2) treballs a realitzar per l'alumnat, orientats a aplicar a casos pràctics els conceptes i mètodes explicats a
teoria.
(3) pràctiques d'ordinador en les quals es faran servir modells per a evaluar accions de reintroducció
d'espècies.
(3) pràctiques de camp en les quals es desenvolupan accions de restauració ecològica.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Pràctiques de camp

16

0,64

6, 9, 10, 11

Pràctiques d'ordinador

3

0,12

1, 5, 9

Presentacions del professor y discussions a l'aula

35

1,4

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

50

2

1, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Realització de treball de recerca

3

Tipus: Autònomes
Estudi

42

1,68

3, 5, 6, 7, 10, 11

Avaluació
L'assignatura s'avaluarà mitjançant els següents elements d'avaluació, amb el pes indicat en la qualificació
final:
1. Primer treball (informe de pràctica) 15%
2. Treball de recerca 30%
3. Primer examen parcial 25%
4. Segon examen parcial 25%
5. Lliurament d'exercicis de classe, comentaris, reflexions i participació 10%

Per aprovar l'assignatura caldrà que la nota resultant d'aplicar els percentatges anteriors sigui com a mínim de
5 i que la nota mitjana dels dos exàmens parcials sigui no inferior de 4.
S'aplicarà la qualificació de No Avaluable quan la valoració de totes les activitats d'avaluació realitzades no
permeti assolir la qualificació global de 5 en el supòsit d'haver obtingut la màxima nota en totes elles.
Els estudiants que no puguin assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara per
accident, malaltia, defunció o malaltia greu d'un familiar de primer grau ó) i aportin al/la Coordinador/a de Grau
la documentació oficial corresponent, tindran dret a realitzar la prova en qüestió en una altra data.

Per aprovar l'assignatura caldrà que la nota resultant d'aplicar els percentatges anteriors sigui com a mínim de
5 i que la nota mitjana dels dos exàmens parcials sigui superior a 4.
S'aplicarà la qualificació de No Avaluable quan la valoració de totes les activitats d'avaluació realitzades no
permeti assolir la qualificació global de 5 en el supòsit d'haver obtingut la màxima nota en totes elles.
Els estudiants que no puguin assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara per
malaltia, defunció d'un familiar de primer grau ó accident) i aportin la documentació oficial corresponent al
Coordinador de Grau, tindran dret a realitzar la prova en qüestió en una altra data.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

1. Primer treball (informe de pràctica)

15

0

0

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

2. Treball de recerca

30

0

0

4, 6, 8, 9, 10, 11

3. Primer examen parcial

25

2

0,08

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

4. Segon examen parcial

25

2

0,08

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

5. Lliurament d'exercicis de clase, comentaris, reflexions i
participació

10

0

0

4, 7, 9, 11
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