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Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul es aprofundir en el coneixement de les dinàmiques de
desenvolupament econòmic urbà i regional i la seva vinculació amb la ordenació del
territori. El curs té dos objectius principals: la comprensió de la dinàmica del creixement i
decadència territorial, i la implicació de les intervencions de planificació i ordenació. El
context més ampli en el qual s'emmarca el curs és la reestructuració actual de les
economies locals i regionals dins del marc de la crisi, el canvi tecnològic accelerat, la
internacionalització econòmica, així com els conflictes entre els interessos econòmics,
socials i ecològics. Les classes es realitzaran en forma de seminari amb format de
discussió, per aquest motiu els estudiants hauran de portar preparades les lectures per
discussió a classe.

Al acabar el curs, l'estudiant ha d'estar familiaritzat en cadascuna de les següents
quatre àrees:

Les teories econòmiques que expliquen la localització d'activitats econòmiques i el
creixement o disminució de les economies locals / regionals.
Les conseqüències del creixement econòmic local / regional i el desenvolupament
en termes de la distribució dels beneficis i els costos en l'espai i entre diferents
grups d'interès.
Les polítiques públiques propostes per fomentar el desenvolupament econòmic i la
seva influencia en la planificació territorial i en la distribució dels beneficis i els
costos resultants del desenvolupament.

Les deficiències i avantatges inherents de models alternatius de viabilitat
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Les deficiències i avantatges inherents de models alternatius de viabilitat
econòmica.

Competències

Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials
històriques i recents.
Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del
territori i la població.
Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Dissenyar projectes de planejament urbanístic i territorial utilitzant les figures i metodologies adequades
a diferents escales territorials.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
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 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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les tècniques de projecció i de representació cartogràfica per al disseny d'escenaris futurs.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i
territorials.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar els conflictes territorials i els mecanismes de resposta i gestió dels esmentats
conflictes.
Analitzar i interpretar els problemes demogràfics, urbans, mediambientals i paisatgístics sorgits dels
processos de transformació territorial contemporanis.
Aplicar a les propostes de desenvolupament local i territorial els conceptes relacionats amb el
desenvolupament i la sostenibilitat.
Avaluar l'evolució dels fluxos demogràfics i el seu impacte en l'activitat econòmica i les possibilitats de
desenvolupament local.
Conèixer els marcs conceptuals per analitzar i interpretar els conflictes territorials.
Conèixer les principals legislacions i figures de planejament urbanístic i desenvolupament territorial.
Elaborar propostes viables per a la resolució dels conflictes i optar entre les alternatives plantejades en
els models de desenvolupament local.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Explicar els principals instruments legislatius i de planejament relacionats amb el foment del
desenvolupament local.
Identificar desigualtats i desequilibris territorials.
Identificar els canvis en les estructures de la població i el seu impacte en l'activitat econòmica i les
possibilitats de desenvolupament local.
Plantejar les polítiques de desenvolupament local i territorial més adequades als instruments
disponibles.
Projectar el caràcter multidimensional de l'anàlisi territorial per mitjà demodels de desenvolupament
local i territorial que incorporin propostes en els sistemes ambiental, físic, econòmic, social i polític.
Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
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.

Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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La docència s'organitza mitjançant sessions teòriques i amb aportacions de conferenciants externs.
Els estudiants hauran de fer, almenys, dues ressenyes bibliogràfiques d'acord amb els requeriments
expressats pel professorat. Hi haurà un examen final on es tindrà en compte les lectures i les explicacions a
classe.
Està prevista una sortida de camp d'unes 5 hores de feina amb el professorat present.

Conceptes i debats entorn al concepte de desenvolupament local i territorial.
Experiències, metodologies i models.
Desenvolupament econòmic, globalització i crisi. Implicacions territorials.
El debat entorn a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
Polítiques de desenvolupament i agents socials. La gobernança, els règims de
poder i els agents socials.
El capital social coma eina de desenvolupament territorial.
El desenvolupament i utilització de l'espai vinculats a les noves tecnologies i la
economia del coneixement.
Teoria de l'Avantatge Comparatiu. Mètode de la segona millor opció.
Els serveis i la indústria, desenvolupament local i dinàmiques territorials: la
incrustació territorial d'empreses en el territori i el nivell de confiança.
L'agricultura social com una estratègia de desenvolupament local.
El turisme com a dinamitzador del desenvolupament local.
Nocions i perspectives de gènere en el desenvolupament local.
El valor del paisatge, els canvis en els usos i les cobertes del sòl i la seva
relació amb el desenvolupament local i territorial.

17.  

18.  

Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Vincular la distribució i la dinàmica espacial de les activitats humanes amb els sistemes.

Continguts

Metodologia

En grups de dos estudiants o individualment caldrà elaborar comentaris bibliogràfics que hauran de ser exposat en públic a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistir a conferències programades 1,5 0,06 16

Classes expositives amb suport de TIC, exemplificació i
estudi de casos

26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18

Exposició de comentaris bibliogràfics a classe 1,2 0,05 15, 16

Sortida de camp 1,5 0,06 15

Tipus: Supervisades

Revisió de seguiment dels comentaris bibliogràfics i dŽaltres
activitats

5 0,2 15, 16, 17

Tutories especialitzades individuals 10 0,4 1, 7
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L'avaluació dels coneixements i les habilitats adquirides serà en base a quatre
components:

Una prova escrita en la que cal obtenir una puntuació mínima de 4 sobre 10 (
Inclourà preguntes sobre la sortida de camp): 60%.
Les ressenyes bibliogràfiques, i qüestionaris d'alguns conferenciants s'inclouran
com a part de les exposicions que es faran a classe, en grups de dos o
individualment: 20%
L'assistència a classe, tutories i altres elements que valorin la integració i
seguiment del curs. Caldrà assistir a un 80% de les classes i activitats per
superar l'avaluació: 10%.
Informe de la sortida de camp: 10%

Tipus: Autònomes

Buscar informació sobre casos 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18

Estudi i treball personal 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18

Preparació de comentaris bibliogràfics 25 1 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Exposició a classe i tutories 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 11, 12

Informe de sortida 10% 1 0,04 3, 10, 15

Prova escrita 60% 2,3 0,09 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
13, 17, 18

Ressenyes bibliogràfiques, i i qüestionaris d'algunes conferències
(per alumne)

20% 2,5 0,1 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16,
17
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