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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha prerequisits per realitzar l'assignatura.

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 tres parts o blocs: en un primer bloc s'analitza l'espai litoral -en un sentit geogràfic
ampli- des del punt de vista físic (formació, dinàmica i morfologia). El segon bloc analitza els principals
ecosistemes característics del litoral mediterrani. El tercer bloc tracta de les relacions entre la societat i l'espai
litoral (usos, impactes, gestió i planificació).

S'inclou una sortida de camp en un tram del litoral català amb l'objectiu de poder veure  molts delsin situ
aspectes tractats a la teoria.

Competències

Geografia i Ordenació del Territori
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
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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.

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

- Elaboració de dos treballs pràctics, amb la tutorització del professor.
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4.  
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Resultats d'aprenentatge

Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
Distingir les relacions espacials, a diferents escales territorials, a través de les relacions entre
naturalesa i societat, en l'àmbit català, espanyol i europeu.
Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
Plantejar problemes relacionats amb les principals propostes geogràfiques de divisió del món.

Continguts

1r bloc: Introducció al litoral

El sistema litoral
La formació i l'evolució del litoral
La dinàmica litoral
La morfologia del litoral

2n bloc: Ecosistemes i formacions litorals

Els ecosistemes submergits
Els penya-segats
Les platges i els sistemes dunars
Els deltes i els estuaris
Les zones humides

3r bloc: Litoral i societat

Activitats humanes i impactes al litoral
El turisme litoral
La pesca
La legislació i l'administració al litoral
Litoral i sostenibilitat: la qualitat ambiental al litoral
La gestió integrada del litoral

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe presencial 42 1,68 1, 2, 3, 4

Sortida de camp 8 0,32 1, 2, 3
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L'  de l'assignatura consistirà en: 1) la realització de dos exàmens que avaluaran els coneixementsavaluació continuada
teòrics corresponents als tres blocs temàtics de l'assignatura (que podran ser recuperats el dia de l'examen final si no
han assolit la nota mínima de 4 sobre 10); i 2) en l'elaboració de dos treballs de caràcter pràctic, relacionats tant amb la
matèria teòrica com amb la sortida de camp.

En el cas que l'alumne/a no es presenti a l'examen final, la qualificació final de l'assignatura serà un .No Avaluable

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà
sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es  tota l'assignatura. Recordem que es considera suspendrà
"còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o
part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en papero en format digital. Vegeu documentació de
la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un
acte d'avaluació, , amb independència del procés disciplinari que s'hi puguies qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, ladiverses irregularitats
qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les
possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a
través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè
l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Estudi de la matèria 42 1,68 1, 2, 3, 4

Treball autònom 50 2 1, 2, 3

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Primer examen parcial 25 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4

Segon examen parcial 25 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4

Treball 1 25 % 0 0 1, 2, 3

Treball 2 25 % 0 0 1, 2, 3
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