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Objectius

L'objectiu del curs és donar els coneixements de base per què l'alumne comprengui la complexitat territorial,
ambiental i social del sistema litoral i aprengui a analitzar la problemàtica de l'espai litoral de forma integrada i
des d'un punt de vista geogràfic.
L'assignatura es divideix en dues parts: En una primera part s'analitza l'espai litoral en un sentit geogràfic
ampli des del punt de vista físic (dinàmica, morfologia i principals ecosistemes característics del litoral). La
segona part tracta de les relacions entre la societat i l'espai litoral (impactes, gestió i planificació).

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.
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.
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Analitzar i sintetitzar les implicacions ambientals de la planificació i la gestió territorial.
Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Conèixer i aplicar les metodologies més rellevants en la planificació del territori.
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,
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

1ª part: El medi físic del litoral
1. Introducció al sistema litoral
2. La formació i l'evolució del litoral
3. La dinàmica litoral
4. La morfologia del litoral
5. Els ecosistemes submergits
6. Les platges i els sistemes dunars
7. Les zones humides
2ª part: Litoral i societat
1. Activitats humanes i impactes al litoral
2. El turisme litoral
3. La pesca
4. La legislació i l'administració al litoral
5. Litoral i sostenibilitat: la qualitat ambiental al litoral
6. La gestió integrada del litoral

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

- Seguiment dels temes tractats en el curs (lectura i estudi dels materials que conformen els apunts de
l'assignatura).

- Lectura de llibres i articles com a matèria complementària als apunts (alguns d'ells disponibles al Campus
Virtual).

- Sortida de camp de caràcter obligatori, que complementarà els coneixements teòrics dels apunts i serà la
base d'un treball pràctic.

- Elaboració de treballs pràctics, amb la tutorització del professor.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes teòriques 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Pràctiques d'aula 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Sortida de camp 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Treball autònom 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

L'  de l'assignatura consistirà en: 1) la realització d'un examen que avaluarà elsavaluació continuada
coneixements teòrics de l'assignatura; i 2) en l'elaboració de dos treballs de caràcter pràctic, relacionats tant
amb la matèria teòrica com amb la sortida de camp.

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació
continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Treball pràctic 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Treball sortida de camp 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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