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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,
amb una mirada geogràfica i des d'un punt de vista de la planificació.

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 (evolució, dinàmica, ecosistemes) i social (assentaments i activitats
humanes). El segon bloc analitza les manifestacions del Canvi Global al litoral. El tercer bloc aborda la gestió i
la governança de l'espai litoral (polítiques, legislació, instruments i governança inclusiva).

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

Competències

Aplicar eines de gestió del territori, del medi ambient i de les polítiques urbanes a la planificació
territorial i ambiental.
Aplicar la normativa bàsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificació territorial i ambiental.
Dissenyar i gestionar els instruments de planejament territorial, ambiental i urbà.
Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i
ambientals.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la
pràctica professional.
Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
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Resultats d'aprenentatge

Conèixer els instruments específics per a la gestió dels territoris de muntanya i les àrees litorals.
Enumerar la normativa bàsica territorial, ambiental i urbana corresponent a cada administració
responsable, referida a Catalunya.
Explicar els ecosistemes característics del litoral mediterrani i les relacions entre la societat i l'espai
litoral.
Fer propostes de planejament territorial, ambiental i urbà.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
Utilitzar mètodes i instruments per a la gestió integrada de les àrees rurals i litorals.

Continguts

1. El sistema socio-ecològic litoral

- Introducció al sistema litoral

- Evolució i dinàmica del litoral

- Morfologia del litoral

- Els ecosistemes i les formacions litorals

- Els assentaments i les activitats humanes al litoral

2. El Canvi Global al litoral

- La urbanització i la banalització del paisatge

- La massificació i l'explotació dels recursos socio-naturals

- Les alteracions hidrodinàmiques i morfodinàmiques

- Els esdeveniments extrems i la pujada del nivell del mar

3. La gestió i la governança del litoral

- Les polítiques i la planificació del litoral

- La legislació i l'administració del litoral

- Els instruments de gestió

- La governança inclusiva 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.
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- 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 dels professors.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe presencial 39 1,56 1, 2, 3, 5, 6, 7

Sortides de camp 8 0,32 3, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 5, 7

Tipus: Autònomes

Estudi de la matèria 45 1,8 1, 2, 3, 7

Treball autònom 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació continuada de l'assignatura consistirà en: 1) la realització de dos exàmens que avaluaran els
coneixements teòrics corresponents als tres blocs temàtics de l'assignatura (que hauran de 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 còpia 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 suspendrà tota l'assignatura. Recordem
que es considera "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 paper o 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, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixenleseines 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.
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En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

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

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

Treball 1 25 % 0 0 3, 4, 5, 6, 7

Treball 2 25 % 0 0 3, 4, 5, 6, 7
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