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Objectius

El procés emergent de Canvi Ambiental Global derivat del model de relacions naturalesa-societat imperant
des de fa més de mig segle, ha portat a molts científics i a bona part de la nostra societat a concloure que
vivim una veritable crisi de civilització, associada a un dels pitjors moments de la història de la humanitat en
les seves relacions amb els sistemes ecològics. No obstant això, bona part de la comunitat científica,
especialment la que treballa sota el marc de la transdisciplinaritat i el pensament sistèmic des de les Ciències
de la Sostenibilitat, considera també que l'actual crisi socioecològica constitueix una autèntica oportunitat per a
abordar les complexes interaccions entre els sistemes ecològics i humans des de noves perspectives; una
excel·lent ocasió per a rebatre paradigmes vigents i repensar molts comportaments a nivell individual i social
que resulten clarament insostenibles. En la nova era de l'Antropocè, continuar fent el mateix ja no és una
opció si aspirem a aconseguir un model de desenvolupament socialment just per a tota la humanitat i
ambientalment sostenible a nivell planetari. Per a poder iniciar aquesta tan necessària transició ecològica cap
a la sostenibilitat resulta imprescindible generar canvis importants en les cosmovisions i valors de la societat,
per a replantejar i reconduir les relacions actuals entre humans i ecosistemes.
En aquest context, l'objectiu de l'assignatura és dotar a l'alumnat dels coneixements necessaris per a
comprendre les interaccions dinàmiques i complexes entre els ecosistemes i el benestar humà, així com
brindar-los les eines necessàries per a abordar els actuals problemes socioecològics des d'una perspectiva
sistèmica i integradora, sota el paraigua conceptual de les Ciències de la Sostenibilitat.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.

Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
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Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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 rellevants d'índole social,
científica o ètica.
Relacionar la dinàmica terrestre i la variable del temps en els processos terrestres, atmosfèrics i
climàtics, i identificar les problemàtiques generades pels usos humans dels recursos naturals.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits en àmbits laborals complexos o professionals.
Identificar les necessitats formatives pròpies en el camp d'estudi i entorn laboral o professional, i
organitzar el propi aprenentatge.
Relacionar els diferents éssers vius entre si i amb el seu entorn.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar críticament i des de paràmetres d'equitat i sostenibilitat les aplicacions del coneixement adquirit.

Continguts

L'assignatura s'estructura en 12 unitats temàtiques:
1. Canvi Global: l'impacte humà sobre l'ecosfera
2. Antropocè: l'era dels humans
3. Bases biofísiques de la sostenibilitat: l'ecosfera com a sistema
4. Estructura i funcionament dels ecosistemes
5. Termodinàmica i fluxos d'energia en l'ecosistema
6. Cicles biogeoquímics en l'ecosfera
7. Biodiversitat i serveis dels ecosistemes
8. Ecosistemes i benestar humà: el marc dels sistemes socioecològics
9. Conflictes ecològic-distributius: bases ecològiques de la pobresa i les desigualtats
10. Bases econòmiques per a la gestió sostenible dels ecosistemes
11. Governança i institucions: bases per a la planificació i gestió del territori
12. Objectius de Desenvolupament Sostenible i transició ecològica

Metodologia

Al llarg del curs es combinaran les classes teòriques amb l'aprenentatge basat en problemes i el treball
cooperatiu, aplicat a qüestions d'actualitat relacionades amb la sostenibilitat i les relacionis naturalesa-societat.
Les metodologies que s'utilitzaran durant el curs seran les següents:
a. Classes teòriques: consisteixen en l'exposició oral per part del professor dels continguts teòrics fonamentals
de cadascuna de les unitats temàtiques. En aquestes classes s'utilitzarà material audiovisual (presentacions
powerpoint) que estarà disponible per a l'alumnat en la pàgina de docència en xarxa (Moodle).
b. Seminaris d'aula: es tracta de sessions monogràfiques sobre problemes d'actualitat relacionats amb la
sostenibilitat. Es realitzaran sis seminaris al llarg del curs. En aquests seminaris s'utilitzaran lectures de textos,
jocs de rols, o vídeos, per a generar debats entre l'alumnat. En cada sessió es plantejaran preguntes que
l'alumnat haurà de resoldre i lliurar un document al final de la sessió, que serà avaluable.
c. Pràctiques de gabinet: es realitzarà una única pràctica, amb l'alumnat dividit en dos grups. En aquesta
pràctica s'utilitzarà el programari lliure "Caladeros" per a fer un joc de simulació de diferents models de gestió
de pesqueres i el seu impacte sobre la sostenibilitat. Els estudiants hauran de fer una memòria de pràctiques
per grups, que serà avaluable.
d. Excursions: es realitzaran dues excursions al llarg del curs en les quals l'alumnat podrà observar in situ
l'efecte sobre la sostenibilitat de diferents models de gestió de recursos forestals i de gestió ambiental a nivell
municipal.
e. Aprenentatge basat en problemes (ABP): al llarg de tot el curs, els estudiants dividits en grups de treball,
hauran d'explorar un cas d'estudiconcret en el qual es faran visibles les relacionis naturalesa-societat i els
efectes sobre la sostenibilitat. La temàtica del problema concret que correspondrà a cada grup s'assignaran

des de l'inici del curs i hi haurà un lliurament final i una presentació oral del treball elaborat per cada grup.
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des de l'inici del curs i hi haurà un lliurament final i una presentació oral del treball elaborat per cada grup.
f. Tutories: Al llarg de tot el curs es realitzaran tutories amb el professorat per al seguiment dels avenços en el
treball ABP de cada grup.
g. Estudi personal: aprenentatge autònom acadèmicament dirigit pel professorat, que consistirà en l'anàlisi de
lectures prèvies (mètode de la classe invertida) o en la cerca activa d'informació científica sobre problemes de
sostenibilitat concrets.

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

Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 3, 4

Exercicis pautats d'aprenentatge 16 0,64 1, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Tutories i supervisió de treballs 4,25 0,17 1, 2, 5

Tipus: Autònomes

Elaboració d'assaigs en grup 40 1,6 1, 4

Estudi autònom 33,75 1,35 1, 5

Lectura de documents científics 12 0,48 4, 5

Avaluació

L'avaluació es realitzarà basant-se en quatre criteris:
• Avaluació contínua sobre la base de sis exercicis individuals realitzats al llarg del curs en les sessions de
"seminari en aula" (20% de la qualificació final).
• Treball grupal elaborat al llarg de tot el curs sobre un cas d'estudi (40% de la qualificació final).
• Presentació oral del treball grupal i debat posterior (10% de la qualificació final).
• Examen individual d'integració de continguts, basat en l'anàlisi crítica d'una lectura científica (20% de la
qualificació final).
• Memòria grupal de pràctiques (10% de la qualificació final).
En el moment de realització de cada activitat d'avaluació, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
El/la estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" quan no hagi participat en l'elaboració i presentació de
l'assaig grupal, quan no hagi realitzat l'examen d'integració de coneixements, i en aquells casos en què no
hagi lliurat un mínim del 50% dels exercicis avaluables corresponents a les sessions de seminaris en aula.

Procediment de recuperació
Per a participar en la recuperació, l'estudiant haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats
el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Quedaran excloses del procés
de recuperació les presentacions orals i treballs en grup. Per a poder recuperar aquestes activitats l'estudiant
haurà de fer un treball individual substitutori.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'unacte 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
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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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assaig en grup sobre un cas d'estudi - Aprenentatge Basat en
Problemes

40% 4 0,16 1, 4

Examen 20% 2 0,08 1, 2, 5

Exercicis seminaris d'aula 20% 2 0,08 1, 3, 4, 5

Memòria de pràctiques 10% 2 0,08 3, 4

Presentació oral i debat del treball 10% 1 0,04 1, 3
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Programari

En les pràctiques de l'assignatura s'utilitzarà el programari "Caladeros", desenvolupat per professors del
Departament d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Madrid, amb llicència oberta Creative Commons.
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